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PENDAHULUAN 
Kacang komak (Lablab purpureus, L sweet) diberitakan memiiki potensi untuk dijadikan pangan 
alternatif pengganti kedelai yang saat ini harganya semakin gila-gilaan, dengan kandungan gizi tidak 
jauh berbeda dan (yang penting) harga lebih murah. Menurut peneliti IPB seperti yang diberitakan 
Antara, penampilan kacang komak tidak berbeda jauh dengan kedelai. Bahkan dibandingkan kedelai 
lokal, tekstur kacang komak lebih lembut. 
Komak (Dilochos lablab L.) banyak ditemukan wilayah lahan kering. Di Kabupaten Probolinggo, 
komak banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Leces dan Kecamatan Bantaran. 
Umumnya komak ditanam oleh petani guna memberdayakan lahan yang untuk saat itu tidak 
memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman pangan lain (seperti padi, jagung, dll) karena 
keterbatasan ketersediaan air. Komak biasanya ditanam pada musim kemarau dan hasil panennya 
(berupa biji komak) disimpan sebagai cadangan makanan. 
Secagai cadangan makanan, biasanya petani mengkonsumsi komak dalam bentuk sayur komak. 
Untuk mempertahankan mutu biji komak hasil panen selama penyimpanan agar tidak kapangan, 
biasanya petani melakukan penyangaran terhadap biji komak. Biji komak yang telah disangar ini 
kemudian disimpan dan digunakan / diolah jika diperlukan. 
Dari segi kandungan gizi, ternyata protein pada kedelai masih lebih tinggi. Namun kacang komak 
justru memilik kelebihan karena terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. 
Kacang komak memiliki beberapa keunggulan sebagai bahan alternative pengganti kedelai. Kacang 
komak alias Lablab purpureus (L) sweet mengandung 22.7 persen protein, dapat tumbuh dilahan 
marjinal, berfungsi penyubur tanah, tidak membutuhkan input produksi yang banyak, produktifitas 
relative tinggi, tahan hama dan penyakit, seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan ternak. 
Kacang komak merupakan tanaman asli Indonesia dengan produktivitasnya tinggi yakni 6-10 ton per 
hektar. Berbeda dengan kedelai, tanaman bukan asli Indonesia dan berasal dari daerah subtropis ini 
produktivitasnya rendah yakni 1-3 ton per hektar 
Kacang komak belum dikembangkan secara intensif. Saat ini komak baru dibudidayakan tumpang 
sari di Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan Nusa Tenggara Barat. 
Namun seperti perlu dikaji lebih lanjut apakah dengan kacang komak ini bisa menjadi elemen 
substitusi atau hanya elemen komplementer dalam proses pembuatan tempe dan tahu. Namun 
peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan sudah mencoba membuat tahu dan tempe dari 
kacang ini 
Komak (Dilochos lablab L.) banyak ditemukan wilayah lahan kering. Di Kabupaten Probolinggo, 
komak banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Leces dan Kecamatan Bantaran. 
Umumnya komak ditanam oleh petani guna memberdayakan lahan yang untuk saat itu tidak 
memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman pangan lain (seperti padi,jagung,dll) karena 
keterbatasan ketersediaan air. Komak biasanya ditanam pada musim kemarau dan hasil panennya 
(berupa biji komak) disimpan sebagai cadangan makanan. 
Secagai cadangan makanan, biasanya petani mengkonsumsi komak dalam bentuk sayur komak. 
Untuk mempertahankan mutu biji komak hasil panen selama penyimpanan agar tidak kapangan, 



biasanya petani melakukan penyangaran terhadap biji komak. Biji komak yang telah disangar ini 
kemudian disimpan dan digunakan / diolah jika diperlukan. 
PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS KOMAK 
Dengan melimpahnya komak di rumah tangga petani dan berpedoman pada beberapa hasil 
penelitian serta pengalaman petani didaerah lain maka sangat perlu untuk melakukan pengenalan 
atau sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bantaran terutama kepada ibu-ibu di 
berbagai perkumpulan untuk lebih memberdayakan komak tidak hanya sebagai sayur tetapi produk 
olahan lain yang memungkinkan untuk dibuat terutama olahan-olahan hasil yang berbahan dasar 
kacang-kacangan atau aneka kacang seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. 
Berikut kandungan gizi dari komak dibanding dengan kedelai, kacang tanah dan kacang hijau : 
Tanaman Air Protein Lemak Karbohidrat 
(g) (g) (g) (g) 
Kedelai 10,0 35 18 32 
Kacang tanah 5,4 28 47,7 11 
Komak 9,6 25 0,8 60,1 
Kacang hijau 10,0 22 1 60 
Kandungan proteinnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kacang hijau (meskipun lebih rendah 
dibandingkan dengan kedelai dan kacang tanah) memungkinkan komak untuk digunakan sebagai 
campuran tepung pada tepung komposit atau sebagai tepung komak sendiri. Sedangkan kandungan 
lemaknya yang rendah memiliki keuntungan bahwa komak cocok untuk sajian menu rendah lemak 
dan rendah kolesterol. 
Selain itu komak dapat juga dibuat menjadi tempe,susu dan sebagai pakan ternak 
 
CARA PEMBUATAN TEPUNG KOMAK 
Biji Komak yang sudah tua disangrai sampai matang kemudian dibuang kulitnya. Setelah itu biji 
komak tanpa kulit dibilas dengan air kemudian diselep sampai menjadi tepung. Tepung inilah yang 
disebut dengan tepung komak yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar pangan olahan. 
Salah satu yang dicoba adalah pembuatan satru komak yang rasanya hampir sama dengan satru 
komak yang terbuat dari kacang hijau.  
PEMBUATAN SATRU KOMAK 
Bahan : 
• 1 kg tepung komak 
• ½ kg gula pasir 
• 3 bungkus vanili 
Cara membuat : 
• Campur semua bahan 
• Cetak sesuai selera 
• Oven 5-10 menit 
Sumber : 1. http://www.lautanindonesia.com 
2. Wawancara responden 
Disusun oleh : Vivin tyas PamungkasSP. BPP Bantaran 
 

http://www.lautanindonesia.com

