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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keanekaragaman jenis dan 

plasma nutfah, di antaranya adalah jenis kacang-kacangan. Hasil hutan dan 

perkebunan Indonesia dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi hingga saat ini 

pemanfaatan hasil hutan baru sebatas pemanfaatan hasil kayu. Buah-buahan, 

kacang-kacangan dan umbi hasil hutan dari perkebunan Indonesia sangat 

beranekaragam dari segi jenis dan belum banyak dikenal. Bahan pangan potensial 

ini perlu dikembangkan dari segi teknologi agar dapat dikenal dan memiliki nilai 

ekonomi (Uji, 2007). 

Kacang bogor atau bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc) 

merupakan kacang-kacangan yang banyak dimanfaatkan di tempat asalnya yaitu 

benua Afrika, tersebar luas di daerah-daerah yang mengalami kekeringan seperti 

Sahara, Afrika Selatan, bahkan banyak ditemukan di negara Senegal hingga 

Kenya (Atiku et al. 2004 dalam Oluwole 2007). Benih-benih kacang bogor 

dibawa dari Afrika ditanam dan dibudidayakan di daerah Bogor, Indonesia, yang 

kemudian dikenal oleh masyarakat dengan nama kacang bogor. 

Kacang bogor merupakan kacang-kacangan yang banyak ditemukan di 

daerah Bogor dan sekitarnya. Biji kacang bogor dimanfaatkan sebagai salah satu 

bahan makanan yang dicampur ke dalam sup atau dimakan secara langsung 

setelah direbus, sedangkan dalam skala industri kacang bogor dijadikan kacang 

goreng yang merupakan oleh-oleh khas bogor. Beberapa penelitian juga sudah 
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mengembangkan kacang bogor sebagai bahan yang potensial, diantaranya sebagai 

tepung pembuatan roti (Alakali et al., 2010), susu kacang bogor (Brough et al., 

1993), isolat protein kacang bogor yang digunakan pada pembuatan surimi 

(Oujifard et al., 2012), dan lainnya. Kulit kacang bogor merupakan limbah dari 

kacang bogor utuh. Bobot dari limbah ini hampir mencapai 50% dari berat kacang 

utuh dan kaya akan serat, tingginya kandungan serat membuat kulit kacang bogor 

mulai diteliti untuk dimanfaatkan sebagai bahan tambahan makanan ternak 

(Aregheore, 2001). Belum banyak penelitian mengenai kulit kacang bogor sebagai 

bahan pangan, sehingga pemanfaatannya ke dalam produk pangan masih belum 

banyak dilakukan. Menurut Gibson (2004), beberapa data penelitian menunjukkan 

bahwa serat pangan memiliki kemampuan sebagai prebiotik. Walau belum ada 

penelitian spesifik mengenai jenis fermentasi dan penelitian in vivo pengaruh 

serat terhadap pertumbuhan probiotik, namun perkembangan penelitian ini sangat 

menjanjikan. 

Kacang Bogor adalah jenis kacang-kacangan yang tumbuh di dalam dan 

permukaan tanah, sehingga kulit kacang bogor rentan akan cemaran aflatoksin. 

Aflatoksin adalah jenis toksin yang dihasilkan oleh jamur Aflatoksigenik, 

memiliki sifat tahan panas sehingga proses pemasakan dan pengolahan dengan 

suhu tinggi tidak akan mempengaruhi jumlahnya. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Usmiati dan Tyas (2008), menunjukkan bahwa kadar aflatoksin dapat 

diturunkan dengan bakteri asam laktat. 

Produk fermentasi bakteri asam laktat sudah dikenal sejak zaman dahulu, 

begitu pula minuman fermentasi probiotik. Konsumsi minuman fermentasi 

probiotik digemari oleh masyarakat di seluruh dunia, hal ini disebabkan oleh 
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peran probiotik sebagai pangan fungsional yang dapat memberikan manfaat 

kesehatan serta kemudahan mengonsumsi dalam bentuk cair. Minuman probiotik 

dilaporkan dapat menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dan 

memperbaiki keseimbangan mikroflora yang menguntungkan dalam pencernaan, 

meningkatkan sistem imun, serta mencegah beberapa jenis penyakit (Mariana dan 

Hilda, 2012 dan Sidira et al., 2014). Minuman fermentasi probiotik dapat 

memberikan manfaat kesehatan apabila jumlah probiotik yang terkandung 

mencapai 10
6
-10

7
 CFU/mL serta mengandung asam laktat yang tinggi (Sidira et 

al., 2014). 

Minuman probiotik yang diperkaya dengan serat dapat menambah nilai 

fungsional dari minuman tersebut. Beberapa jenis serat pangan dapat 

dimanfaatkan oleh bakteri probiotik sebagai media untuk tumbuh. Bakteri 

probiotik merupakan bakteri asam laktat, memiliki kemampuan untuk 

menurunkan jumlah aflatoksin pada suatu bahan pangan. Kombinasi antara 

probiotik dengan kulit kacang bogor diharapkan dapat menjadi kombinasi yang 

baik, yaitu kandungan serat yang berkemungkinan memiliki sifat prebiotik dan 

mendukung pertumbuhan probiotik (Gibson, 2004), serta probiotik yang dapat 

menekan jumlah aflatoksin (Usmiati dan Tyas, 2008) sehingga dapat melengkapi 

satu sama lain dan meningkatkan nilai fungsional dari produk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kacang bogor merupakan salah satu varietas tanaman yang mudah tumbuh 

dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Kulit kacang bogor memiliki 

rendemen hampir 50% dari berat total kacang bogor sehingga menjadi limbah 

yang besar bagi industri kacang bogor. Kulit kacang bogor kaya akan serat 
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(Aregheore, 2001), sehingga dapat menjadi bahan pangan potensial yang dapat 

dimanfaatkan oleh industri pangan sebagai bahan pangan sumber serat, namun 

rentan akan cemaran aflatoksin. Minuman probiotik merupakan minuman yang 

cukup disukai oleh masyarakat dari segi penerimaan rasa dan manfaat 

kesehatannya, dan dilaporkan dapat menekan jumlah aflatoksin pada minuman 

fermentasi. Hal ini dapat menjadi peluang untuk dibuatnya minuman fermentasi 

dengan mengombinasikan bakteri probiotik dan kulit kacang bogor, yang 

diharapkan dapat menjadi kombinasi yang baik. Aplikasi kulit kacang bogor pada 

minuman probiotik berpengaruh terhadap karakteristik dari produk yang 

dihasilkan, sehingga perlu diketahui rasio kulit kacang bogor dengan air dalam 

pembuatan sari, serta penambahan susu skim untuk mendapatkan formulasi 

minuman fermentasi kulit kacang bogor yang sesuai dengan standar minuman 

fermentasi dan standar minuman probiotik, serta diterima oleh panelis secara 

sensori. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan kulit 

kacang bogor pada pembuatan produk minuman fermentasi probiotik. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kombinasi rasio kulit kacang bogor dengan air dan konsentrasi 

susu skim terpilih pada pembuatan minuman fermentasi probiotik yang sesuai 

dengan standar minuman fermentasi. 

2. Menguji karakteristik kimia dan mikrobiologi produk minuman fermentasi 

kulit kacang bogor selama penyimpanan pada suhu refrigerasi.  


