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F

ood has a very important role in the life of human being and its quality is
determined by its taste and nutrient contents. One of important nutrients
for human's body, that is protein, can be obtained from agricultural crops
and meats. Nuts are rich in protein and Komak nut, which originates from Indonesia, can
be an important source of protein as its agricultural productivity is high and it can replace
the position of soy beans, which are mostly still imported. Its nutrient contents are
similar to those of soy beans and it grows easily in Indonesia. Komak nuts contain much
anti‐oxidant and are characteristically hypo‐colesterol. Tempe making by using Komak
nuts in this research is aimed at improving the nutrient quality especially its protein.
Fermentation process breaks down protein to be readily absorbable amino acids. The
use of Komak nuts to make nugget increases their economic values since nugget is a
popular nutritious food. The result of the research shows that nugget from Komak nuts
contains 45.48 gr water, 2.26 gr ash, 11.87 gr protein, 9.91 gr fat, 2.48 gr fibers, 28.38 gr
carbohydrate, 17.85 mcg anti‐oxidant, and 249.70 j/100 gram energy.

A.

LATAR BELAKANG
Menurut UU NO 7 tahun 1996, pangan
merupakan kebutuhan dasar manusia yang pe‐
menuhannya menjadi hak asasi manusia. Pangan
yang aman dan bermutu, bergizi, beragam, dan
tersedia cukup merupakan persyaratan utama
untuk kesehatan, kemakmuran, serta kese‐
jahteraan. Pangan mempunyai peranan penting
dalam kesehatan masyarakat. Seluruh anggota
masyarakat tanpa kecuali adalah konsumen
pangan. Faktor‐faktor yang menentukan kualitas
pangan yang baik dapat ditinjau dari beberapa
aspek, diantaranya aspek kelezatan (cita rasa dan
flavor), kandungan gizi dalam pangan dan aspek
kesehatan masyarakat serta terutama aspek

kualitas yang bersifat alami dan yang secara
efektif mengarahkan kita dalam mencapai
kesehatan yang baik.
Kandungan gizi dalam makanan haruslah
beragam sehingga pemenuhan gizi untuk tubuh
kita terpenuhi dengan baik. Salah satu kandungan
gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita adalah
protein. Hal ini disebabkan protein digunakan
sebagai zat pembangun, bio‐katalis, hormon,
sumber energi, pengatur pH dan bahkan sebagai
pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi.
Protein dapat diperoleh dari sumber protein
nabati dan hewani. Kondisi yang dihadapi saat ini
adalah mahalnya harga protein hewani (Schawan,
2011).
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Di Indonesia, sumber protein yang utama
adalah kedelai. Data BPS menunjukan bahwa
kebutuhan kedelai tahun 2010 Indonesia masih
mengimpor sebanyak 1,7 juta ton (Anonim, 2011).
Sebagai negara yang mempunyai kekayaan hayati
yang melimpah, seharusnya Indonesia dapat
mengatasi permasalahan tersebut dengan me‐
manfaatkan sumber protein nabati yang lain,
diantaranya dengan menggunakan berbagai
macam kacang‐kacangan yang banyak dijumpai di
negara kita. Salah satu alternatifnya adalah
kacang komak ( Lablab purpureus). Kacang ini me‐
rupakan tanaman asli Indonesia yang produkti‐
fitasnya tinggi yaitu 6 – 10 ton perhektar (Hartoyo,
2009). Kacang komak sangat potensial untuk
menggantikan kedelai. Keistimewaan lain dari ka‐
cang ini adalah mengandung antioksidan cukup
tinggi 10 kali lipat dari asam askorbat, bahkan ter‐
nyata kacang komak bersifat hipo‐kolesterol (me‐
nurunkan kadar kolesterol) dan hipoglikemik (me‐
nurunkan kadar gula darah) ( Suara Karya, 2008)
Makanan sumber protein nabati yang
utama di Indonesia adalah tempe, sehingga
mengolah kacang komak menjadi tempe akan
mudah diterima oleh masyarakat. Dalam bentuk
tempe, protein pada kacang komak akan terurai
menjadi lebih sederhana sehingga mudah ter‐
serap tubuh. Proses fermentasi pada pembuatan
tempe dapat menghilangkan zat anti gizi yang ada
pada kacang komak
Meskipun tempe merupakan sumber
protein yang baik, tetapi tempe masih dipandang
sebelah mata oleh sebagian masyarakat, teru‐
tama remaja dan anak‐anak. Untuk mengangkat
tempe menjadi produk berkelas, maka tempe
dapat dioleh menjadi nugget. Nugget merupakan
makanan yang enak, mudah disajikan, disukai
oleh sebagian masyarakat serta permintaan yang
relatif ramai (Anonim, 2011). Melihat kandungan
protein yang cukup tinggi pada tempe kacang
komak, maka penelitian ini bertujuan untuk
membuat tempe dari kacang komak, kemudian
dari tempe kacang komak dibuat nugget.

B.

TUJUAN
Tujuan pembuatan nugget dari tempe
kacang komak adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan protein alternatif dari
komoditas sumber nabati lokal yang belum
termanfaatkan secara maksimal.
2. Meningkatkan nilai tambah dari kacang
komak
3. Diversifikasi produk dari kacang komak
menjadi tempe dan nugget.

C.

RUMUSAN MASALAH
Kacang komak mempunyai kandungan
protein dan antioksidan yang cukup tinggi, tetapi
potensinya belum digali secara maksimal sebagai
sumber protein nabati. Beberapa hal yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan pemanfatan
kacang komak sebagai sumber protein nabati
adalah produktifitas kacang komak cukup tinggi,
tanaman ini mudah dibudidayakan, usia produk‐
tifnya lama dan mempunyai kandungan protein
dan anti oksidan yang cukup tinggi.
Salah satu cara pemanfatan kacang komak
sebagai sumber protein nabati adalah dengan
mengolahnya menjadi tempe, karena tempe
merupakan makanan yang cukup populer di
Indonesia dan kandungan proteinnya mudah
dicerna oleh tubuh. Tempe yang dihasilkan
kemudian dapat diolah menjadi bentuk makanan
lain yang diminati di masyarakat.
Salah satu alternatif pengolahan tempe
adalah nugget. Nugget adalah sumber protein dan
makanan cepat saji yang cukup digemari masya‐
rakat. Sebagai sumber protein, nugget dibuat dari
kacang komak, sehingga pemanfaatan kacang
komak akan lebih meningkat dan mendukung
ketersediaan pangan sumber protein nabati.
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D.
1.

TINJAUAN PUSTAKA
KACANG KOMAK
(Lablab purpureus(.L).sweet)
Kacang komak merupakan tanaman asli
Indonesia termasuk dalam ordo Leguminose dan
subkelas dicotyledonae ,family Fabaceae genus
Dolichos. Kacang ini mudah beradaptasi dengan
lingkungan dan dapat tumbuh pada kondisi
kering.Tanaman ini mempunyai banyak nama
antara lain Dilichos lablab L,Lablab niger dll. Di
Indonesia memiliki beberapa nama daerah antara
lain kacang jeriji,koro andong, koro uceng, koro
komak.Kemampuan produksi buah kacang ini
cukup tinggi + 1,5 to per ha dengan jumlah biji per
kg + 3100 butir( Purwanto, 2007). Seperti pada
kedelai, kacang komak juga mengandung tripsi
inhibitor dalam bijinya serta racun sianogenik
glukosida yang keduanya dapat larut dalam air
pemasak (National Academic of Science,1997)

Biji kacang komak memiliki kandungan
karbohidrat dan protein yang cukup tinggi.
Kandungan proteinnya menempati urutan ketiga
setelah kedelai dan kacang tanah dan tanaman ini
memiliki indeks glisemik yang rendah dan
berpotensial untuk menurunkan kolesterol darah
(Guillon& Champ, 2002). Kacang komak memiliki
kandungan gizi cukup tinggi sehingga dapat
digunakan untuk membantu mengatasi keku‐
rangan protein. Komposisi kimia kacang komak
dapat dilihat pada Tabel 1.
Kacang komak memiliki susunan asam
amino yang kandungannya mendekati protein
kedelai yaitu kandungan asam amino yang
mengandung belerang ( meionin dan sistein)
kurang tetapi kaya akan asam amino lisin hal ini
bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bahan
makanan campuran yang tersusun dari kacang‐
kacangan yang umumnya kekurangan asam amino
lisin. Komposisi asam amino kacang komak dapat
dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Komposisi Kimia Kacang Komak
( Lablab purpureus L. Sweet)

Sumber: Duke,( 1983)
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Tabel 2.
Kandungan mineral dalam kacang komak

Sumber : Kay (1979)

2.

TEMPE KACANG KOMAK
Tempe adalah makanan tradisional hasil
fermentasi yang sangat dikenal di Indonesia.
Hingga saat ini kedelai merupakan bahan utama
untuk membuat tempe, akan tetapi sebenarnya
tempe juga dapat dibuat dari bahan kacang‐
kacangan yang lain. Meskipun belum sepopuler
tempe dengan bahan dasar kacang kedelai, salah
satu ragam tempe yang ada di Indonesia adalah
tempe kacang komak.
Proses fermentasi pada pembuatan tempe
kacang komak akan mengubah sifat kacang komak
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kuatnya
enzim proteolitik dari Rhizopus menyebabkan
cepatnya hidrolisis protein menjadi asam amino.
Perubahan ini akan memperbaiki daya cerna
tempe kacang komak
Biji kacang komak yang baik untuk diolah
menjadi tempe adalah biji kacang komak kering,
bebas dari sisa tanaman (kulit polong, potongan
batang atau ranting), batu, kerikil, tanah atau biji‐
bijian lain, tidak luka dan bebas serangan hama
dan penyakit, tidak rusak, kerdil, dan keriput
Pada industri tempe komak, proses
pembuatan tempe kacang komak yang dilakukan
adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Penyortiran
Tujuan penyortiran untuk mendapatkan biji
ka ca n g ko m a k ya n g t u a , b e s a r d a n
berkualitas baik.
Pencucian I
Pencucian I dilakukan dengan tujuan untuk
menghilangkan kotoran yang menempel
pada biji kacang komak, dicuci dengan air
mengalir hingga air cucian bersih
Perebusan I
Perebusan dilakukan dengan tujuan untuk
melunakkan biji sehingga kulit biji mudah
dilepaskan. Perebusan dilakukan selama 30
menit.
Pengupasan kulit
Setelah perebusan biji kacang komak
kemudian dikupas kulit arinya. Hal ini
dilakukan dengan cara meremas‐remas biji
hingga kulit ari terkelupas, kemudian biji dan
kulit ari dipisahkan.
Perendaman
Setelah pengupasan kulit selesai, biji kacang
komak direndam dengan air bersih selama 3
hari dan setiap 8 jam air rendaman diganti.
Fungsi dari perendaman untuk mengurangi
kandungan HCN dalam biji kacang komak
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sehingga tidak menyebabkan keracunan.
Setelah itu direndam selama 12 jam untuk
mengkondisikan bahan agar susana menjadi
asam untuk pertumbuhan jamur tempe
6) Pengkukusan
Pengkukusan ini dilakukan dengan tujuan
untuk mematangkan biji kacang komak
sehingga mempermudah proses fermentasi.
7) Penirisan dan pendinginan
Biji kacang komak hasil pengkukusan
kemudian ditiriskan hingga air tuntas
kemudian ditebarkan di atas tampah untuk
melakukan pendinginan. Pendinginan
dilakukan dengan tujuan agar peragian tidak
gagal yang disebabkan ragi mati.
8) Peragian
Peragian dilakukan setelah biji kacang komak
benar‐benar dingin. Peragian dilakukan
dengan menggunakan laru (2‐3 lembar laru
untuk 1 kg biji kacang komak ) atau
menggunakan tepung ragi ( gram untuk 1 kg
biji kacang komak). Peragian dilakukan cara
mencampur ragi atau laru dengan biji Kacang
komak secara merata sehingga fermentasi
dapat terjadi secara maksimal. Setelah diberi
ragi, biji kacang komak perlu diangin‐
anginkan sebantar.
9) Pembungkusan dan pemeraman
Pembungkusan dapat menggunakan daun
pisang, daun bambu, kombinasi daun pisang
dan kertas atau menggunakan plastik.
Setelah dibungkus, tempe ditempatkan di
tempat khusus untuk pemeraman. Pemera‐
man ini dilakukan selama 32‐48 jam.
10) Pembongkaran
Setelah 32‐48 jam, proses fermentasi atau
pemeraman telah selesai, maka tempe harus
dibongkar. Setelah pemeraman selesai,
tempe harus dihamparkan di atas rak atau
tidak boleh ditumpuk.

3.

NUGGET
Nugget merupakan makan cepat saji yang
pada prinsipnya dapat diolah dari berbagai bahan
hewani dan nabati seperti daging ayam, udang,
ikan, dan tahu, dengan terlebih dahulu meng‐
haluskan bahan dasar dengan ditambah bahan‐
bahan lain seperti roti, susu, telor dan bumbu ‐
bumbu. Penyajian nugget dilakukan dengan
terlebih dahulu melumuri nugget dengan putih
telur dan tepung kemudian dilakukan penggore‐
ngan. Di pasaran nugget biasanya dijumpai dalam
bentuk persegi empat, dengan warna kuning
keemasan sebagai akibat proses penggorengan.
Nugget dari daging ayam dikenal dengan
Chicken Nugget, nugget berbahan dasar udang
dikenal dengan Shrimpt Nugget, sedangkan
nugget dari ikan dikenal dengan Fish Nugget.
Untuk menghasilkan nugget yang baik sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas
bahan dasar, bahan pembantu, proses pembuat‐
an dan penyimpanan.
Bahan untuk membuat nugget adalah
sebagai berikut :
1) Bahan dasar berupa sumber protein hewani
atau nabati, dapat berupa daging ayam,
udang, ikan, dan tahu
2) Roti; roti merupakan bahan pengisi sehingga
nugget menjadi lebih padat. Bahan pengisi
dapat diartikan sebagai material bukan
daging yang ditambahkan pada pembuatan
nugget dan berfungsi sebagai pengikat
sejumlah cairan.
3) Susu; berfungsi untuk meningkatkan
konsistensi emulsi nugget, di samping
sebagai larutan perendam roti tawar supaya
lembut, sehingga menghasilkan adonan
nugget yang baik. Mengingat susu kaya akan
kandungan gizi,penambahan susu otomatis
memperkaya gizi nugget.
4) Telur ; Telur sarat akan gizi yang diperlukan
oleh tubuh dan mempunyai kelebihan antara
lain rasanya lezatdan mudah dicerna.
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5) Bumbu‐Bumbu ; Bumbu yang ditambahkan
dalam pembuatan chicken nugget adalah
bawang bombay, bawang putih, merica, dan
garam. Peranan bumbu‐bumbu ini untuk
menambah cita rasa dan memberikan rasa
gurih pada nugget.
Dalam penelitian ini digunakan resep
nugget yang telah dimodifikasi. Modifikasi yang
dilakukan berupa penggunaan tempe kacang
komak sebagai bahan dasar sebesar 60%
sedangkan dan daging ayam sebesar 40% bagian.
Selain bahan dasar, modifikasi juga dilakukan
pada penggunaaan bahan lain, hal ini dilakukan
untuk menambah nilai gizi nugget yang dihasil‐
kan dan diharapkan secara rasa dan ekonomi
dapat diterima oleh masyarakat.
E.

PROSES PEMBUATAN TEMPE KACANG
KOMAK DAN NUGGET KACANG
KOMAK

a.

STRATEGI PELAKSANAAN
Strategi pelaksanaan yang digunakan
adalah sebagai berikut :
1) Proses pembuatan dilakukan dengan
skala laboratorium (harian/8 jam)
2) Perhitungan analisa usaha menggu‐
nakan periode bulanan (25 hari
proses)

b.

ALAT DAN BAHAN
Dalam pembuatan tempe dan nugget
komak, alat dan bahan yang digunakaan
adalah sebagai berikut :
1) Alat yang digunakan
Panci kukus, food processor, panci,
baskom, tembikar, penggoreng, serok
saringan, telenan, pisau, tampah, sendok,
cobek muntu, kompor, mangkok timbang,
timbangan, serbet, loyang nugget, susuk
sotil, penjepit.

2) Bahan yang digunakan
Biji kacang komak, ragi tempe, dada ayam
fillet, bawang putih, bawang bombay, susu
bubuk, merica halus, tepung panir, telur
ayam, garam, tepung tapioca, margarine,
minyak goreng, petersely, kemasan.
c.

CARA PEMBUATAN
1. Pembuatan tempe kacang komak
1.1. Persiapan Bahan
Untuk membuat tempe kacang komak
dipilih biji kacang komak yang tua dan
cukup kering.bebas dari sisa tanaman
(kulit polong, potongan batang), kerikil,
tanah, biji‐bijian lain, tidak luka/rusak/
keriput serta bebas serangan hama dan
penyakit,. Sedangkan untuk fermentasi
digunakan ragi bubuk.
1.2. Sortasi
Tujuan penyortiran untuk mendapatkan
biji kacang komak yang tua, besar, bebas
dari sisa tanaman (kulit polong, potongan
batang atau ranting), batu, kerikil, tanah
atau biji‐bijian lain, tidak luka serta bebas
serangan hama dan penyakit, tidak rusak,
kerdil, dan keriput. Sortasi dilakukan
secara manual
1.3. PerebusanI
Biji kacang komak hasil sortasi lalu
direbus. Perebusan ini dilakukan dengan
tujuan untuk melunakan biji sehingga
kulit biji mudah dilepaskan.
1.4. Pengupasan kulit
Setelah perebusan biji kacang komak
dikupas kulit arinya dengan cara
meremas‐remas biji hingga kulit ari
terkelupas, biji dan kulit ari dipisahkan.
1.5. Perendaman
Setelah kulit ari dipisahkan, biji kacang
komak dicuci bersih kemudian direndam
d e n ga n a i r b e rs i h . Pe ra e n d a m a n
dilakukan untuk mengurangi kadar HCN
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

yang terkandung dalam biji kacang
komak, proses ini dilakukan selama 3 hari
dan setiap 8 jam air diganti sampai air
rendaman terlihat jernih .Setelah air
kelihatan jernih dilanjutkan perendaman
selama 12 jam hingga kondisinya asam.
Tujuan perendaman ini adalah untuk
melunakkan biji dan mencegah
pertumbuhan bakteri pembusuk selama
fermentasi.
Pengukusan.
Pengukusan ini dilakukan dengan tujuan
untuk mematangkan biji kacang komak
sehingga mempermudah proses fermen‐
tasi. Pengukusan dilakukan selama 30
menit dan dibiarkan dalam keadaan
tutup panci terbuka dengan menggu‐
nakan air dari rendaman untuk menjaga
suasana tetap asam
Penirisan dan pendinginan
Biji kacang komak hasil pengukusan
kemudian ditiriskan hingga air tuntas
kemudian ditebarkan di atas tampah
untuk melakukan pendinginan. Pendi‐
nginan dilakukan dengan tujuan agar
peragian tidak gagal yang disebabkan ragi
mati.
Peragian
Peragian dilakukan setelah biji kacang
komak benar‐benar dingin. Peragian
dilakukan dengan menggunakan tepung
ragi sebanyak 3 gram untuk 1 kg biji
kacang komak. Peragian dilakukan
dengan cara mencampur ragi dengan biji
kacang komak secara merata sehingga
fe r m e n t a s i d a p a t t e r j a d i s e c a ra
maksimal. Setelah diberi ragi, biji kacang
komak diangin‐anginkan sebentar.
Pembungkusan dan pemeraman
Kacang komak hasil peragian kemudian
dibungkus dengan plastik. Plastik yang
digunakan sebelumnya diberikan lubang.

Setelah dibungkus kemudian tempe
diletakkan pada tempat khusus untuk
pemeraman. Pemeraman ini dilakukan
selama 36 – 48 jam tergantung dari cuaca.
1.10. Pembongkaran
Setelah 36 – 48 jam, proses fermentasi
atau pemeraman telah selesai, maka
t e m p e h a r u s d i b o n g ka r. S e t e l a h
pemeraman selesai, tempe harus
dihamparkan di atas rak atau tidak boleh
ditumpuk.
2. Pembuatan nugget kacang komak
2.1. Persiapan alat dan bahan
Mempersiapkan peralatan bahan yang
diperlukan dalam pembuatan nugget
2.2. Sortasi bahan (Selecting of ingredients)
Tujuannya adalah untuk mendapatkan
dan mempersiapkan bahan dengan
kualitas yang bagus (standar)
2.3. Penimbangan (Scaling)
Tujuannya adalah untuk menimbang
bahan sesuai dengan skala produksi yang
dibuat
2.4. Pengukusan dan penghancuran tempe
Tempe kacang komak di kukus selama 15
menit kemudian dihancurkan dengan
food processor, setelah itu didinginkan.
Pengukusan dilakukan dengan tujuan
untuk mengurangi bau langu dari tempe
kacang komak
2.5. Pencampuran
Potongan daging ayam digiling dengan
food processor bersamaan dengan
tempe. Saat pencampuran tambahkan
pecahan es. Tambahkan bahan‐bahan
lain secara bertahap, yaitu telur ayam,
bumbu halus, tepung tapioca dan
bawang bombay yang telah ditumis.
Pecahan es dapat ditambahkan sampai
dicapai konsistensi yang diinginkan.
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2.6. Pencetakan
Setelah adonan tercampur rata, adonan
dimasukkan dalam cetakan loyang yang
telah diolesi margarin. Padatkan adonan
hingga tidak terbentuk rongga.
2.7. Pengukusan
Kukus adonan selamat 30 menit dengan
api besar.
2.8. Pendinginan dan pemotongan
Setelah adonan matang, keluarkan dari
cetakan kemudian potong‐potong dan
dinginkan.
2.9. Pemaniran
Setelah dingin, ambil potongan nugget,
celupkan pada kocokan telur kemudian
masukkan pada tepung panir, ulangi
hingga 2 lapisan.
2.10. Penggorengan
Goreng nugget dengan minyak banyak
dengan api sedang hingga kuning
kecoklatan.
2.11. Pengemasan dan Pelabelan
Pengemasan dan pelabelan bertujuan
untuk mencegah kontaminasi dari luar
dan mempercantik penampilan nugget

F.
1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PEMBUATAN TEMPE KACANG KOMAK
Karakteristik awal biji kacang komak sangat
menentukan kulitas tempe dan nugget yang
dihasilkan. Biji kacang komak yang digunakan
untuk penelitian di dapat di daerah Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta. Tabel 3 menunjukkan
kualitas biji kacang komak yang digunakan dalam
penelitian.
Kadar protein biji kacang komak sebesar
22,32 (Key,1979), jika dibandingkan dengan biji
kedelai yang digunakan untuk penelitian tidak
terlalu jauh. Hal ini menunjukkan jika biji kacang
komak dapat dimanfaatkan sebagai sumber
protein nabati mendampingi atau menggantikan
kedelai.
Pembuatan tempe kacang komak meru‐
pakan alternatif pemanfaatan biji kacang komak
sebagai pengganti kedelai. Tempe kacang komak
diperoleh melalui proses sortasi, penyangraian,
perebusan I, pengulitan, perendaman, pencucian,
pengukusan penirisan dan pendinginan, peragian,
pembungkusan, pemeraman dan pembongkaran.
Tabel 4. menunjukkan rendemen tempe yang
dihasilkan dalam skala laboratorium.

Tabel 3. Kandungan Gizi kacang komak

Sumber : Kay, 1979
Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No.2. Agustus 2012

1757

Lab Lab Nugget Makanan Sumber Protein Nabati

Besar kecilnya rendemen tempe dipe‐
ngaruhi oleh varietas, kebersihan, dan tingkat
ketuaan biji. Biji kacang komak mempunyai kulit
yang lebih tebal dari pada kedelai, sehingga
rendemen tempe kacang komak lebih kecil dari
rendemen tempe kedelai, yang mencapai 1,10 %.
sehingga rendemen tempe yang dihasilkan juga
semakin berkurang.
Tempe merupakan sumber protein dan
kandungan gizi lain yang bermanfaat. Kandungan
gizi tempe kacang komak putih setelah dilakukan
analisa dibandingkan tempe kedelai dapat dilihat
pada Tabel 5.

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa
kandungan gizi tempe kacang komak secara
keseluruhan masih dapat diterima atau setara
dengan tempe kedelai dengan syarat SNI. Nilai
yang berada di luar SNI adalah kandungan serat
kasar, dimana tempe kacang komak mempunyai
kandungan serat kasar lebih tinggi dari pada
syarat tempe kedelai. Hal ini dikarenakan biji
kacang komak lebih keras dari pada kedelai.
Kekerasan ini mengakibatkan serat yang terkan‐
dung di dalamnya tidak dapat hancur secara
maksimal melalui proses fermentasi. Selain itu,
kandungan protein sebesar 11,05 % lebih rendah

Tabel 4. Rendemen Tempe kacang komak

Tabel 5. Kandungan Gizi Tempe koro komak

Sumber :* hasil analisa
** SNI 3144:2009
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bila dibandingkan dengan dari SNI tempe kedelai
sebesar minimal 16%. Hal ini mungkin disebabkan
karena dalam proses pembuatan tempe kacang
komak mengalami perendaman yang lebih lama
dibandingkan dengan perendaman yang terjadi
dalam roses pembuatan tempe kedelai sehingga
protein dalam biji kacang komak yang dapat larut
dalam air akan terlarut dalam air rendaman.
Adanya kenaikan kandungan anti oksidan dalam
tempe kacang komak yaitu dari biji kacang komak
yang sebesar 3,55 menjadi 18,54 menunjukkan
dengan adanya proses fermentasi dapat mening‐
katkan manfaat dari tempe kacang komak. Untuk
kandungan karbohidrat pada tempe kacang
komak bila dibandingkan dengan bijinya terlihat
mengalami penurunan. Hal ini karena dalam
fermentasi tempe karbohidrat digunakan dalam
pertumbuhan jamur tempe. Tetapi bila diban‐
dingkan dengan SNI tempe kedelai dimana dalam
tabel terlihat bahwa kandungan karbohidrat,
antioksidan tidak ada, maka tempe kacang komak
ini mempunyai kandungan gizi yang lebih lengkap
2.

PEMBUATAN NUGGET
Produk olahan tempe beraneka ragam,
salah satunya adalah nugget. Produk nugget yang
ada dipasaran biasanya berasal dari sumber
protein hewani, misalnya nugget ayam, nugget
ikan atau nugget cumi. Pembuatan nugget dengan
mengganti daging ayam dengan tempe kacang
komak putih diharapkan dapat meningkatkan nilai
ekonomi biji kacang komak dan menekan biaya
produksinya. Penggunaannya sebagai bahan
makanan dapat diarahkan untuk menunjang
ketahanan pangan Nasional melalui program
diversifikasi sumber protein nabati.
Pembuatan nugget kacang komak putih
merupakan modifikasi dari nugget ayam. Bahan
utama yang berasal dari daging ayam digantikan
dengan tempe kacang komak sebesar 67 % (33 %
daging ayam dan 67 % tempe kacang komak).
Beberapa modifikasi dilakukan untuk mengurangi
kelemahan tempe kacang komak, salah satunya

adalah bau langu yang masih ada pada tempe
kacang komak. Untuk mengurangi bau langu
tersebut dilakukan pengukusan tempe sebelum
diolah menjadi nugget. Selain itu ditambahkan
juga bahan lain untuk mendapatkan citarasa
nugget yang dapat diterima oleh konsumen serta
untuk meningkatkan nilai gizi dari nugget yang
dihasilkan
Nugget yang dihasilkan bentuknya hampir
sama dengan nugget ayam yang ada di pasaran.
Hasil pengukusan tempe yang dilakukan ternyata
dapat mengurangi bau langu yang ditimbulkan
oleh tempe kacang komak. Modifikasi bahan dan
cara pengolahan dalam pembuatan nugget
ternyata dapat meningkatkan nilai gizinya.
Tabel 6 menunjukkan kandungan gizi
nugget dari tempe kacang komak dibandingkan
nugget ayam sesuai SNI.
Dari tabel 4.4 . dapat diketahui bahwa dari
kadar air, protein, lemak dan karbohidrat
menunjukkan bahwa nugget kacang komak yang
dibuat masih setara bila dibandingkan dengan
nugget ayam sesuai SNI. Kadar abu yang tinggi
mengindikasikan jika nugget yang dihasilkan
mempunyai kandungan mineral yang cukup,
begitu juga dengan serat kasar. Sedangkan
Hidrogen Sianida yang dikenal sebagai zat anti gizi
nilainya hanya 3,48. Kandungan hidrogen sianida
ini masih dibawah dosis letal pada manusia yaitu
100 ppm sehingga tidak akan menyebabkan
keracunan pada konsumen (Winarno, 1992).
Selain itu, pengolahan biji kacang komak menjadi
tempe kacang komak dan produk akhir menjadi
nugget juga telah menurunkan kadar hidrogen
sianida biji kacang komak. Nugget kacang komak
juga mengandung zat antioksidan yang tidak
terdapat pada nugget ayam. Melihat kandungan
gizi pada nugget kacang komak tersebut, dapat
dikatakan bahwa pembuatan nugget kacang
komak dapat digunakan untuk penganeka
ragaman makanan sumber protein nabati.
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Tabel 6. Komposisi Gizi Nugget

Sumber :* hasil analisa
** SNI 01‐668‐2002

3.

PENGUJIAN ORGANOLEPTIK
Pengolahan biji kacang komak menjadi
tempe kemudian diolah menjadi nugget perlu
dikaji secara organoleptik untuk dapat menge‐
tahui tingkat penerimaan oleh konsumen atau
masyarakat. Pengujian ini dilakukan oleh 10
responden. Hasil uji organoleptik dilakukan
dengan 4 faktor pengujian dengan masing‐masing
skala seperti terlihat pada tabel 7.
Data hasil uji organoleptik terhadap
nugget yang dihasilkan dibandingkan dengan
nugget ayam di pasaran dapat dilihat pada tabel 8.

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari segi
tekstur, kenampakaan dan kesukaan, nugget
kacang komak yang dihasilkan dapat disejajarkan
dengan nugget ayam. Sedangkan dari rasa,
ternyata tidak berbeda nyata dengan nugget
ayam yang telah beredar di pasaran. hal ini
menunjukkan bahwa nugget kacang komak yang
dihasilkan dalam penelitian ini dapat diterima
oleh kosumen sehinngga sangat memungkinkkan
untuk diproduksi .

Tabel 7. Faktor Pengujian Organoleptik
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Tabel 8. Data Hasil Uji Organoleptik

CN : nugget ayam
LLN : nugget kacang komak

4.

ANALISA BISNIS
Asumsi :
 Analisis dilakukan dalam 1 bulan
 1 bulan = 25 hari
 Hasil akhir adalah Nugget Tempe Komak
1) Perencanaan Anggaran
a. Biaya Tetap
No

Item

1
2
3
4
5

Peralatan
Bangunan
Tenaga kerja (2 orang)
Penjualan
Bensin
Total

Biaya (Rp)
25 hari
70,000,‐
70,000,‐
600,000,‐
70,000,‐
150,000,‐
960,000,‐
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b. Biaya Variabel ( 25 hari)

Total Biaya Produksi
= Rp. 960.000,‐ + Rp. 4.512.500,‐
= Rp. 5.472.500,‐
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2) Hasil

3) Keuntungan
Keuntungan = Hasil – Biaya
= Rp. 7.717.500.‐ ‐ 5.472.500,‐
= Rp. 2.245.000,‐

6) Break Event Point (R/C Ratio)
BEP Unit

= Rp 5.472.500,‐
Rp 7.000,‐

4) Benefit of Cost (B/C Ratio)
B/C Ratio

=

BEP(unit) = Biaya Total Produksi
Harga per pak

Keuntungan
Total Biaya Produksi

= 782

=

Artinya : Jika harga per pak terjual Rp. 7.000,‐
dan diproduksi 782 unit maka akan
mendapatkan keuntungan Rp.0,‐

= 0,41

BEP Rupiah

Artinya : Tiap biaya Rp 1,
akan menghasilkan keuntungan 41 %

BEP (Rp) =
5) Return of Cost (R/C Ratio)
=
R/C Ratio

=

Hasil
Total Biaya Produksi

Total Biaya Produksi
Total Produksi
Rp 5.472.500,‐
1.103 pak

= Rp 4.964,‐

= Rp 7.717.500,‐
Rp 5.472.500,‐

Artinya : Jika produksi sebanyak 1.103 pak dan
terjual dengan harga Rp. 4.964 maka akan
mendapatkan keuntungan Rp. 0,‐

= 1,41
Artinya : Tiap modal Rp 1,
akan mendapat hasil Rp. 1.41,‐

Dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa
membuat tempe komak dan nagget komak
adalah menguntungkan
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G.

PENUTUP

1.

KESIMPULAN
1) Biji kacang komak dapat diolah menjadi
tempe yang merupakan salah satu cara
pemanfaatan biji kacang komak
2) Kandungan gizi dan nilai ekonomis biji
kacang komak dapat ditingkatkan
dengan mengolah menjadi produk
akhir berupa nugget.
3) Biji kacang komak yang diolah menjadi
tempe dan produk akhir berupa nugget
dapat memenuhi kebutuhan masya‐
rakat dalam hal sumber protein nabati
dan kandungan zat anti oksidan
dengan harga terjangkau.
4) Pembuatan tempe dan nugget dari
bahan dasar biji kacang komak dapat
menjadi bentuk teknologi pengem‐
bangan produk olahan pangan sumber
protein nabati.

2.

SARAN
1) Perlu penelitian lebih lanjut untuk
menjadikan biji kacang komak dan
tempe biji kacang komak sebagai
alternative sumber protein.
2) Dapat dicoba produksi skala rumah
tangga dalam pengaplikasian pene‐
litian pembuatan tempekacang komak
dan nugget dari tempekacang komak
3) Dibutuhkan dukungan dari berbagai
pihak untuk meningkatkan potensi
pemanfaatan sumber daya alam hayati
lokal dan menjaga kelestariannya
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