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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kacang bogor (Vigna subterranea L. Verdc) atau yang dikenal juga 

dengan bambara nut merupakan kacang-kacangan yang berasal dari daerah 

Afrika. Kacang bogor merupakan salah satu sumber protein yang harganya murah. 

Bijinya dapat dikonsumsi, baik biji muda atau biji tua, namun biji yang tua 

menjadi sangat keras sehingga diperlukan proses perebusan untuk mempermudah 

pengupasan. Biji kacang bogor mengandung nutrisi yang seimbang karena 

mengandung cukup karbohidrat, protein, dan lemak dengan proporsi lisin dan 

metionin yang tinggi sebagai bagian dari protein (Abiodun dan Adepeju, 2011).  

Walaupun memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, menurut Kuswanto 

(2012), penelitian terhadap kacang bogor di Indonesia masih jarang dilakukan. 

Hal ini dikarenakan nama kacang bogor yang kurang dikenal dan dianggap kurang 

komersial. Pangsa pasar kacang-kacangan di dalam negeri masih didominasi oleh 

kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau (Haliza, 2007).  

Kacang-kacangan tinggi akan makro dan mikronutrien, phytochemicals, 

tocopherols, dan senyawa fenolik. Pengembangan produk spread dari kacang-

kacangan dapat meningkatkan potensi dari kacang itu sendiri dan mengenalkan 

kepada masyarakat makanan ringan yang lebih sehat dan bebas bahan hewani. 

Spread kacang merupakan produk yang terbuat dari kacang yang digiling dan 

berbentuk pasta (Shakerardekani, et al., 2013). 
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Pasta merupakan spread (produk olesan) yang tergolong dalam low fat 

spread. Spreads merupakan produk berbentuk semi padat, plastis, mempunyai 

tekstur yang lembut dan viskositas yang cukup rendah sehingga dapat dengan 

mudah dioleskan ke suatu permukaan bahan makanan lain seperti roti dan mampu 

menyebar (spreadable). Sifat spreadable umumnya diperoleh dengan penggunaan 

lemak nabati (Amar et al., 2013).  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kacang bogor pada umumnya hanya diolah sebagai kacang goreng dan 

kacang rebus. Pengolahan kacang bogor menjadi produk pasta diharapkan dapat 

meningkatkan potensi dan nilai komersial dari kacang bogor. Produk pasta dapat 

diaplikasikan pada produk pangan lainnya seperti roti, cookies, dan produk pastry 

lainnya. Perbedaan perlakuan awal pada kacang bogor dan konsentrasi minyak 

kelapa yang digunakan diharapkan dapat diperoleh pasta kacang yang disukai 

konsumen. Kandungan nutrisi yang lengkap pada pasta menyebabkan pasta ini 

memiliki umur simpan yang rendah. Penambahan pengawet makanan kalsium 

propionat diharapkan dapat membantu memperpanjang umur simpan pasta. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memanfaatan kacang bogor 

(Vigna subterranea L. Verdc) menjadi produk olahan pasta. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 
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1) menentukan perlakuan pendahuluan pada kacang bogor dan konsentrasi 

minyak kelapa terbaik untuk menghasilkan pasta kacang bogor yang disukai 

panelis; dan 

2) mengetahui kualitas pasta kacang bogor secara mikrobiologi, selama masa 

penyimpanan dengan aplikasi antimikroba. 

 


