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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas kacang-kacangan menjadi semakin penting karena merupakan 

sumber protein yang sangat potensial. Oleh karena itu, maka perlu adanya 

pengembangan produk kacang-kacangan untuk melakukan diversifikasi pangan 

Salah satu jenis kacang-kacangan yang cukup potensial untuk dikembangkan 

adalah kacang tunggak. Kacang tunggak telah lama dibudidayakan di Indonesia 

dan dikenal dengan nama kacang tolo. Potensi hasil biji kacang tunggak cukup 

tinggi yaitu dapat mencapai 1,5 – 2 ton/ha tergantung varietas, lokasi, musim 

tanam, dan budidaya yang diterapkan (Sayekti, dkk.,2011).  

Biji kacang tunggak yang sudah matang pada pengukuran 100 g 

mengandung 10 g air; 22 g protein; 1,4 g lemak; 51 g karbohidrat; 3,7 g vitamin; 

3,7 g karbon; 104 mg kalsium dan nutrisi lainnya (Astawan, 2009). Setiap 100 

gram kedelai kering mengandung 34, 90 gram protein; 331,00 kal kalori; 18,10 

gram lemak serta berbagai vitamin dan mineral (Maulana, 2007). Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai gizi kacang tunggak setara dengan kacang 

kedelai sehingga berpotensi menggantikan kedelai. Nilai gizi yang tinggi serta 

harga yang relatif murah menjadikan kacang tunggak sebagai bahan makanan 

sumber protein nabati untuk mencukupi kebutuhan gizi dalam masyarakat. 

Selain itu, kacang tunggak memiliki kelebihan diantaranya memiliki kadar 

lemak yang lebih rendah sehingga meminimalisasi dari penggunaan produk 

pangan berlemak (Astawan, 2003). Sampai saat ini kacang tunggak hanya 

dimanfaatkan sebagai campuran masakan. Hal ini karena terbatasnya pengetahuan 

tentang pengolahan kacang tunggak sebagai produk olahan yang dapat diterima 
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oleh masyarakat. Seperti halnya kacang kedelai yang dijadikan sari kedelai, maka 

kacang tunggak juga bisa dijadikan bahan baku pembuatan sari kacang tunggak. 

Pemanfaatan kacang tunggak dapat dilakukan dengan cara tradisional 

seperti tempe, tahu, kecap, dan sebagainya. Pengembangan produk baru 

(modifikasi) sebagai bahan substitusi dalam pembuatan berbagai macam kue 

(Anonim, 2015). 

Pengolahan sari kacang tunggak dalam penelitian ini akan dilakukan 

perkecambahan pada biji kacang tunggak dengan umur perkecambahan yang 

berbeda serta ditambahkan pandan wangi dengan konsentrasi yang berbeda 

sehingga dapat meningkatkan kandungan antioksidan pada sari kecambah kacang 

tunggak yang dihasilkan. Selain itu, penambahan pandan digunakan untuk 

penambah aroma pada sari kecambah kacang tunggak yang dihasilkan. Penelitian 

Saati (2011), menunjukkan penambahan pandan wangi sebanyak 1%, 2%, dan 3% 

berpengaruh terhadap pengurangan rasa langu pada sari kedelai.  

Permasalahan yang sering muncul dalam pembuatan minuman sari, seperti 

halnya sari kecambah kacang tunggak adalah timbulnya bau langu yang 

disebabkan oleh enzim lipoksigenase yang terdapat pada biji kacang (Winarno, 

2002). Rasa langu dapat dihilangkan dengan cara menonaktifkan enzim 

lipoksigenaseyaitu dengan menggiling biji kacang menggunakan air mendidih 

(Koswara, 2006). Menurut Amrin (2005), menghilangkan rasa dan bau langu 

dapat dilakukan dengan menambahkan rempah seperti jahe, serai, daun pandan 

dan kayu manis ataupun menggunakan perasa coklat, strawberry, vanila dan lain-

lain. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui interaksi antara perlakuan perbedaan umur kecambah kacang

tunggak dan perbedaan konsentrasi pandan wangi terhadap mutu sari

kecambah kacang tunggak.

2. Mengetahui adanya pengaruh perbedaan umur kecambah kacang tunggak

terhadap mutu sari kecambah kacang tunggak.

3. Mengetahui adanya pengaruh perbedaan konsentrasi pandan wangi yang

ditambahkan terhadap mutu sari kecambah kacang tunggak.

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Diduga perbedaan umur kecambah kacang tunggak serta perbedaan konsentrasi

daun pandan wangi yang diaplikasikan pada sari kecambah kacang tunggak

berpengaruh terhadap mutu sari kecambah kacang tunggak.

2. Diduga perbedaan umur kecambah kacang tunggak berpengaruh terhadap mutu

sari kecambah kacang tunggak yang dihasilkan.

3. Diduga konsentrasi daun pandan wangi yang berbeda berpengaruh terhadap

mutu sari kecambah kacang tunggak.


