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Abstrak 

Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropis. Tumbuhan yang termasuk dalam polong-

polongan (Fabaceae) ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang  

tanah. Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting, antara lain kalsium dan fosfor. 

Sedangkan kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh. Hasil pelaksanaan program pembuatan jenang Jeng Ijo di Desa Secang, 

Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah berjalan dengan lancar. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat 

desa Secang untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan hasil potensi kacang hijau yang melimpah di daerah tersebut 

dengan di buat jenang jeng ijo yang legit dan nikmat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa secang. 
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1. PENDAHULUAN 

 Kacang hijau merupakan tanaman kacang-kacangan ketiga yang banyak dibudidayakan setelah kedelai dan kacang tanah. Bila 

dilihat dari kesesuaian iklim dan kondisi lahan yang dimiliki, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kesempatan untuk 

melakukan ekspor kacang hijau (Purwono dan Hartono, 2005: 5). Tanaman kacang hijau merupakan tanaman semusim yang berumur 

pendek (60 hari). Tanaman kacang hijau memilik batang tegak dengan ketinggian antara 30-60 cm tergantung varietasnya pada cabang 

kacang hijau menyamping pada batang utama terbentuk bulat dan berbulu, warna batang, cabangnya ada yang berwarna hijau dan ungu,biji 

kacang hijau merupakan lebih kecil dibanding biji kacang-kacangan lain. Biji kacang hijau terdiri dari tiga bagian utama yaitu kulit biji 

(10%), kotiledon (88%) dan lembaga (2%). Bagian kulit biji kacang hijau mengandung mineral antara lain fosfor (P), kalsium (Ca), dan 

besi (Fe). Kotiledon banyak mengandung pati dan serat, sedangkan lembaga merupakan sumber protein dan lemak (Purnomo, 2006). 

Tanaman kacang hijau berakar tunggang dengan akar cabang pada permukaan dan bunga kacang hijau berwarna kuning tersusun dalam 

tandan keluar pada cabang serta batang dan dapat menyerbuk sendiri (Tjitrosoepomo, 2000). 

 

 Kacang hijau merupakan sumber protein nabati, vitamin (A,B1, C, dan E), serta beberapa zat lain yang sangat bermanfaat bagi 

tubuh manusia, seperti amilum, besi, belerang, kalsium, minyak lemak, mangan, magnesium dan niasin. Selain bijinya, daun kacang hijau 

muda sering dimanfaatkan sebagai sayuran. Kacang hijau bermanfaat untuk melancarkan buang air besar dan menambah semangat 

(Purwono dan Hartono, 2005: 5). Bila dilihat dari kandungan proteinnya, kacang hijau termasuk bahan makanan sumber protein kedua 

setelah susu skim kering. Kandungan protein kacang hijau sekitar 22%. Namun bila dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, 

kandungan protein kacang hijau menempati peringkat ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau (Vigna radiata L.) juga 

dikonsumsi dalam bentuk kecambah (taoge). Pemanfaatan taoge sebagai bahan makanan telah dikenal luas di Indonesia. Taoge 

mengandung vitamin E yang tidak ditemukan pada kacang tanah dan kedelai. Bahkan, nilai gizi kecambah kacang hijau lebih baik daripada 

nilai gizi biji kacang hijau. Hal ini disebabkan kecambah telah mengalami proses perombakan makromolekul menjadi mikromolekul 

sehingga meningkatkan daya cerna. Selain itu, dengan proses perkecambahan terjadi pembentukan senyawa tokoferol (vitamin E). Vitamin 

E merupakan salah satu senyawa antioksidan dalam tubuh manusia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kandungan vitamin E dalam 

kecambah ternyata dipengaruhi oleh varietas (Purwono dan Hartono, 2005 : 5-11). 

 



 Eksistensi jenang di kalangan masyarakat Jawa sudah melekat sejak zaman kerajaan hindu-budha dan era walisongo sampai 

sekarang. Jenang, makanan khas penduduk Jawa yang terbuat dari beras putih dan beras ketan, kerap hadir sebagai makanan pelengkap di 

berbagai acara seperti hajatan pernikahan, selamatan ibu hamil, selamatan bayi yang baru lahir, selamatan orang meninggal dan masih 

banyak lagi berbagai acara adat maupun keagamaan. Segala macam acara tersebut tidak pernah lepas dari kehadiran jenang dan makanan 

ini diyakini muncul dari kreativitas masyarakat setempat. Jenang bukan sekedar makanan khas yang digemari oleh penduduk Jawa. Lebih 

dari itu, jenang ternyata memiliki filosofis dan simbol-simbol yang diyakini oleh orang Jawa. Selain sebagai rasa syukur kepada-Nya, 

jenang juga dijadikan simbol doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa.  

 Hasil observasi dan wawancara di desa Secang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo diketahui bahwa melimpahnya sumber 

daya alam yang salah satunya adalah Kacang Hijau. Tanaman Kacang Hijau merupakan tanaman pangan semusim berupa semak yang 

tumbuh tegak. Tanaman kacang hijau adalah tanaman berumur pendek (60 hari). Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini 

memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati. Bagian paling bernilai ekonomi 

adalah bijinya. Sehingga kami memanfaatkan peluang untuk membuat Jeng Jo (Jenang Kacang Hijau) yang biasanya masayarakat setempat 

hanya menjual dengan bentuk mentah (kacang hijau) kami mencoba membuat inovasi baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. METODE PELAKSANAAN 

 

 Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu melalui program sosialisasi tentang pembuatan jenang dari kacang hijau. 

Kegiatan tersebut diadakan di Balai Desa Secang, Ngombol, Purworejo. Program kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan 

dapat bermanfaat dan diaplikasikan secara berkesinambungan oleh masyarakat serta menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi 

yang ada.Alat-alat dan bahan baku  yang dibutuhkan dalam pembuatan jenang dari kacang hijau adalah  sebagai berikut: 

 

Alat : 

1) Teflon. 

2) Sodet. 

3) Sendok. 

4) Gelas. 

5) Baskom. 

6) Piring. 

7) Pisau atau gunting. 

8) Kompor. 

9) Gas. 

Bahan Baku: 

1) Santan. 

2) Kacang hijau. 

3) Vanili. 

4) Tepung ketan. 

5) Garam. 

6) Gula jawa. 

7) Susu kental manis. 



Takaran Pembuatan Jenang Kacang Hijau : 

1) Kacang hijau 1 kg. 

2) Tepung ketan ½ kg. 

3) 4 gelas santan kental. 

4) Garam satu sendok makan. 

5) Vanili 3 pcs. 

6) Susu kental manis 3 bungkus. 

7) Gula jawa ½ kg. 

8) Gula pasir secukupnya. 

 

Berikut ini merupakan langkah-langkah pembuatan jenang dari kacang hijau adalah sebagai berikut: 

 

1) Cuci bersih kacang hijau, kemudian direbus hingga matang, setelah matang kemudian tiriskan. 

2) Setelah itu kacang ditumbuk hingga halus. 

3) Pisahkan santan kental dan encer, santan kental untuk memasak, dan santan encer di campurkan dengan tepung beras ketan 

atau bisa dengan menggunakan tepung kanji. 

4) Masak santan kental dengan gula jawa bisa ditambahkan dengan gula pasir. Masak hingga kalis. 

5) Tambahkan vanili, garam dan susu kental manis. 

6) Tunggu sampai benar-benar kalis. 

7) Masukkan tepung ketan yang sudah di campur dengan santan encer. 

8) Kemudian masukkan kacang hijau. 

9) Aduk rata sampai benar-benar menyatu. 

 

 

 

 

 

 



3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan program Pembuatan Jenang Kacang Hijau di Desa Secang, Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah berjalan dengan 

lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 27 Januari 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB bertempat 

di balai desa Secang. Sasaran dari kegiatan ini adalah perwakilan PKK setiap RT 4 orang yang berjumlah 6 RT dan pemudi karang 

taruna. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah sebagai bentuk nyata pemanfaatan potensi kacang hijau di desa Secang dan 

untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa Secang. Berikut ini merupakan uraian pencapaian kegiatan pembuatan jenang 

kacang hijau, yaitu : Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada Ibu Kepala Desa selaku ketua PKK desa Secang untuk 

memantau pembuatan jenang kacang hijau. Peserta antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, tidak sedikit peserta yang ikut 

mencoba dalam pembuatan jenang kacang hijau. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jenang jeng Jomemiliki faktor pendorong dan penghambat , yaitu : 

1) Faktor pendorong 

a) Aggota PKK dan karang taruna 

b) Tim KKN yang solid 

2) Faktor penghambat 

a) Kondisi cuaca tidak mendukung 

b) Ada anggota datang terlambat 

        Adapun rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jenang kacang hijau ini yaitu diharapkan warga Secang lebih aktif 

dan giat membuat serta mampu meningkatkan dan meneruskan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anggota KKN. 

 Berikut ini merupakan gambar kegiatan mahasiswa KKN pada saat pembuatan Jenang Kacang Hijau (Jeng jo). Gambar kegiatan 

tersebut bisa dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 



 

Gambar 1. Kegiatan Mahasiswa KKN pada saat pembuatan Jenang Kacang Hijau 

 

    
Gambar 2. Hasil Pembuatan Jenang Kacang Hiijau   Gambar 3. Jenang Kacang Hijau yang sudah jadi   



KESIMPULAN 

 

Program kegiatan pembuatan jenang dari kacang hijau ini dapat dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat tentang pengolahan kacang 

hijau sebagai produk dengan varian berbeda yaitu jenang dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjadikan produk 

jenang kacang hijau ini sebagai produk unggulan Desa Secang, Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah. 
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