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PENDAHULUAN
Sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan pendidikan masyarakat, kebutuhan
pangan yang beragam dan bergizi juga meningkat, termasuk produk pangan berbasis
kacang tanah, diantaranya kacang garing, kacang bawang, kacang telur, jajanan basah
dan camilan, selai, bumbu kacang, bahan pengisi roti, coklat, dan es krim. Adanya ragam
kegunaan kacang tanah untuk produk pangan tersebut, selain berdampak positif terhadap
pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat juga membawa konsekuensi meningkatnya permintaan terhadap komoditas kacang tanah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, upaya
peningkatan produksi kacang tanah terus dilakukan. Perbaikan teknologi budidaya melalui
penggunaan varietas unggul dan teknik budidaya yang optimal, dalam dua dekade terakhir (1991–2011) telah berhasil meningkatkan produktivitas kacang tanah dari 1,04 t/ha
menjadi 1,24 t/ha, dan total produksi dari 0,65 juta ton menjadi 0,78 juta ton (BPS 1992;
BPS 2012). Namun jumlah ini belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga harus
impor sebesar 136.000 ton (FAOSTAT 2009).
Perbaikan penanganan pascapanen primer kacang tanah sangat penting terutama
pada kegiatan perontokan dan pengeringan polong yang merupakan kegiatan kunci dalam
menjaga kesinambungan pasokan bahan baku yang memenuhi standar mutu, baik dari
aspek fisik maupun keamanan pangan. Unsur penting keamanan pangan adalah kontaminasi aflatoksin. Ambang batas maksimal aflatoksin B1 yang diperbolehkan oleh BPOM
untuk produk olahan kacang tanah adalah 15 ppb dan 20 ppb untuk total aflatoksin (B1,
B2, G1 and G2) (DSN 2009 dalam Rahayu 2011), sementara CODEX Alimentarius menetapkan ambang batas sebesar 15 ppb untuk total aflatoksin (Murphy et al. 2006; Paramawati et al. 2006). Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan standar mutu biji dan polong
kacang tanah (DSN 1995), namun penerapannya masih mengalami kendala akibat
rendahnya tingkat adopsi teknologi mekanis (sistem penjualan jasa alsintan) yang baru
pada tahap meringankan beban kerja petani dan belum berorientasi perbaikan mutu hasil.
Pada tingkat produsen dan prosesor primer, sistem penjualan jasa perontokan kacang
tanah polong belum membudaya seperti pada sistem penjualan jasa perontokan kedelai.
Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kehilangan hasil kacang tanah di tingkat petani
masih cukup besar, yakni mencapai 12,2–13,7% untuk susut tercecer dan 8,3–12,3%
untuk susut mutu (Tabel 1). Susut tercecer secara kuantitatif akan mengurangi total
produksi nasional, sedangkan susut mutu akan mengurangi harga jual kacang tanah.
Di samping itu, perbaikan teknik budidya kacang tanah melalui penanaman varietas
unggul dan pengelolaan tanaman yang optimal juga membawa dampak pada peningkatan
kebutuhan tenaga kerja. Hasil penelitian di daerah sentra produksi Tuban, Jawa Timur,
menunjukkan bahwa penerapan paket teknologi masukan rendah meningkatkan total
kebutuhan tenaga kerja dari 125 HOK/ha menjadi rata-rata 195 HOK/ha atau meningkat
rata-rata 56% (70 HOK/ha) dibandingkan dengan cara petani. Sedang penerapan paket
teknologi masukan tinggi meningkatkan total kebutuhan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan paket teknologi masukan rendah, yaitu sebesar 70% (99
HOK/ha). Dari sebaran tenaga kerja yang digunakan, kegiatan yang paling banyak menye-
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rap tenaga kerja adalah saat panen dan perontokan polong (Tastra 1996). Di sisi lain,
terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang memberikan
kenyamanan kerja dan tingkat upah lebih tinggi. Jawa Timur yang memberikan kontribusi
sekitar 28% terhadap produksi kacang tanah nasional, mengalami penurunan tenaga kerja
di sektor pertanian dari 67,7% pada tahun 1971 menjadi 43,2% pada tahun 1986
(Antarno 1992). Oleh karena itu masalah penanganan pascapanen kacang tanah tidak
dapat dilihat hanya dari aspek teknis penekanan kehilangan hasil saja, tetapi juga harus
dari aspek pendukung lainnya, seperti kebijakan pemerintah dalam diversifikasi pangan
dan pengadaan kacang tanah dalam negeri, tingkat partisipasi petani dan industri alsintan
lokal.
Tabel 1. Perkiraan susut pascapanen dengan dengan cara tradisional untuk kacang tanah yang
dipanen pada kadar air rendah dan kadar air tinggi.
Kegiatan pascapanen
Kadar air rendah
Panen
Perontokan polong dengan tangan
Pengangkutan ke tempat pengumpulan
Penjemuran 2–3 hari
Pengupasan polong dengan tangan
Penyimpanan 1–2 bulan
Jumlah Susut
Kadar air tinggi
Panen
Penjemuran brangkasan di lahan 3–5 hari
Perontokan polong dengan tangan
Pengangkutan ke tempat pengumpulan
Penjemuran 2–3 hari
Pengupasan polong dengan tangan
Penyimpanan 1–2 bulan
Jumlah Susut

Kadar air biji
(% bb)

Perkiraan susut (%)
Tercecer
Mutu

20–24
20–24
20–24
9–11
9–11
9–11

8,0
2,0
0,1
0,5
1,5
0,1
12,2

0,1
2,0
0,1
4,0
0,1
2,0
8,3

28–34
20–22
20–22
20–22
9–11
9–11
9–11

8,0
3,0
0,5
0,1
0,5
1,5
0,1
13,7

0,1
4,0
2,0
0,1
4,0
0,1
2,0
12,3

Sumber: Purwadaria (1991).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, upaya perbaikan penanganan pascapanen hendaknya mempertimbangkan pentingnya "pembagian" keuntungan (nilai tambah) yang wajar antarberbagai pihak yang terlibat (petani, bengkel alsintan, industri pengolahan kacang tanah) agar keberlanjutan penerapan dan pengembangan teknologi
pascapanen kacang tanah dapat dijamin. Untuk itu secara bertahap perlu ditumbuhkembangkan sinergi antarsistem penjualan jasa alsintan, melalui penyediaan pilihan alsintan
yang bersifat multiguna, agar penanganan pascapanen kacang tanah semakin optimal.
Sebagai contoh: untuk mengurangi resiko kontaminasi aflatoksin, alat pengering kacang
tanah polong yang bersifat mobile dapat juga didayagunakan sebagai sumber energi
pengeringan kedelai brangkasan saat panen musim hujan (Tastra et al. 2008) sehingga
beban biaya investasi bagi penjual jasa alsintan pengeringan dapat dikurangi.
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Pada makalah ini disajikan informasi teknologi penanganan pascapanen kacang tanah
yang meliputi: (1) Penentuan saat dan cara panen, (2) Perontokan polong, (3) Pengeringan, (4) Pembijian atau pengupasan kulit polong dan (5) Penyimpanan; sebagai
masukan terkontrol dari sistem pascapanen kacang tanah (Gambar 1). Secara teknis
penerapan komponen teknologi tersebut berdampak langsung terhadap mutu kacang
tanah yang dihasilkan petani (Tabel 2 dan 3). Oleh karena itu tujuan dari penerapan
teknologi penanganan pascapanen kacang tanah selain untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil juga untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah yang
dicantumkan pada SNI 01-3921-1995 (Tabel 4 dan 5).
Tabel 2. Faktor mutu polong kacang tanah yang dipengaruhi oleh kegiatan pascapanen.
Kegiatan

Kadar air

Kotoran

X
X
-

X
X
X
X

Panen
Pengeringan
Perontokan
Pengangkutan

Polong
keriput
X
X
-

Polong
rusak
X
X
X

Polong berbiji
satu
-

Rendeman
biji
X
X
X
X

X : terpengaruh; - : tidak terpengaruh
Sumber: Purwadaria (1991).

Tabel 3. Faktor mutu biji kacang tanah yang dipengaruhi oleh kegiatan pascapanen.
Kegiatan

Kadar
air

Kotoran

Butir
rusak

Butir
belah

Butir
keriput

Butir warna
lain

Diameter
biji

Panen

X

X

-

-

X

X

X

Pengeringan

X

X

X

X

X

X

X

Perontokan

-

-

-

-

-

-

-

Pengangkutan

-

X

X

X

-

-

-

Pengupasan

-

X

X

X

-

-

-

Penyimpanan

X

X

X

-

-

-

-

X : terpengaruh; - : tidak terpengaruh.
Sumber: Purwadaria (1991).

Tabel 4. Standar mutu fisik polong (gelondong) kacang tanah.
No

Jenis uji

1.
2.
3.
4.

Kadar air (maksimum)
Kotoran (maksimum)
Polong keriput (maksimum)
Polong rusak (maksimum)
Polong berbiji satu
(maksimum)
Rendemen (minimum)

5.
6.

%
%
%
%

I
8
1
2
0,5

Persyaratan mutu
II
9
2
3
1

%

3

4

5

%

65

62,5

60

Satuan

Sumber: DSN (1995).
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III
9
3
4
2

MASUKAN LINGKUNGAN
1. Kebijakan pemerintah dalam diversifikasi pangan
dan pengadaan kacang tanah dalam negeri.
2. Harga kacang tanah di tingkat petani.
3. Tingkat upah tenaga kerja.
4. Tingkat bunga Bank.
5. Iklim.

MASUKAN TERKONTROL
Saat Panen
Cara/Alat panen
Alat/Mesin perontok
Alat pengering
Alat pengupas
Alat/Cara penyimpanan

KELUARAN YANG DIKEHENDAKI
SISTEM PASCAPANEN
KACANG TANAH

PARAMETER DISAIN
1. Standar mutu kacang tanah.
2. Luas pemilikan lahan.
3. Skala bengkel lokal.
4. Ketersediaan tenaga kerja.
5. Sifat fisik & thermal kacang
tanah.

MASUKAN TAK TERKONTROL
Tingkat kesadaran/persepsi petani
terhadap kehilangan hasil kacang tanah

MANAJEMEN

1. Paket teknologi pascapanen kacang tanah yang
tepat guna.
2. Kacang tanah yang dihasilkan sesuai standar
mutu fisik & keamanan pangan.
3. Meningkatnya pendapatan petani dan bengkel
alsintan lokal.
4. Meningkatnya produktivitas & status sosial
petani.
5. Semakin ringannya beban kerja petani.

KELUARAN TAK DIKEHENDAKI
1. Kehilangan hasil kacang tanah.
2. Pengangguran di pedesaan.

Gambar 1. Identifikasi sistem pascapanen kacang tanah di tingkat petani.
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Tabel 5. Standar mutu fisik biji (ose) kacang tanah.
No

Jenis uji

Satuan

1.
Kadar air (maksimum)
2.
Butir rusak (maksimum)
3.
Butir belah (maksimum)
4.
Butir warna lain (maksimum)
5.
Butir keriput (maksimum)
6.
kotoran (maksimum)
7.
Diameter (minimum)
Sumber: DSN (1995).

%
%
%
%
%
%
%

I
6
0
1
0
0
0
8

Persyaratan mutu
II
7
1
5
2
2
0,5
7

III
8
2
10
3
4
3
6

PENENTUAN SAAT DAN CARA PANEN
Hasil maupun kualitas hasil biji kacang tanah mencapai maksimal pada saat masak
fisiologis karena kandungan bahan kering dan komposisi bahan kimia dalam biji telah
maksimal. Secara visual, kacang tanah yang telah masak ditandai oleh daun yang telah
menguning dan bila dicabut akan terlihat polong dengan tekstur yang jelas dan berwarna
gelap. Bila polong dibuka akan tampak guratan-guratan berwarna gelap pada dinding
polong bagian dalam dan jumlah polong tua biasanya telah mencapai 70–80%.

Saat Panen
Kacang tanah yang banyak ditanam di Indonesia adalah tipe Spanish/tipe tegak dan
umurnya berkisar 85–100 hari. Oleh karena itu, umur tersebut dapat digunakan sebagai
perkiraan saat panen. Pada keadaan tanaman terserang penyakit karat dan bercak daun,
maka pada umur 85 hari daun banyak yang rontok dan daun yang tersisa berwarna
kuning noda karat dan bercak hitam. Pada keadaan demikian, kacang tanah perlu segera
dipanen, karena penundaan saat panen akan menyebabkan banyak polong yang
tertinggal di dalam tanah akibat membusuknya ginofor. Pada keadaan normal, panen
dapat ditunda hingga umur panen sesuai deskripsi masing-masing varietas (Tabel 6).
Panen sebaiknya dilaksanakan bila kondisi cuaca cerah/terang dan tanah tidak terlalu
kering. Kondisi demikian akan memperkecil jumlah polong yang tertinggal di dalam tanah
dan memudahkan proses perontokan dan pengeringan polong. Ketika cuaca kurang baik
(hujan dan tanah basah) dan tanaman tidak terserang penyakit, panen dapat ditunda 3–5
hari. Penundaan panen lebih lama akan menyebabkan biji berkecambah di lapang.

Cara Panen
Panen kacang tanah umumnya dilakukan secara manual dengan mencabut tanaman
(Gambar 2). Cara panen demikian meskipun memerlukan banyak tenaga dan waktu,
namun mutu biji yang dihasilkan lebih baik karena terhindar dari kerusakan mekanis.
Tenaga kerja yang diperlukan untuk panen kacang tanah cukup tinggi, sekitar 41 HOK per
ha, yakni untuk kegiatan mencabut dan merontok polong dengan tangan (Antarno 1992).
Jumlah tersebut mencapai 41% dari total kebutuhan tenaga kerja untuk penanganan
pascapanen (107 HOK) pada tingkat hasil 0,8 t/ha kacang tanah biji.
Di negara maju, panen kacang tanah dilakukan secara mekanis dengan mesin pemanen, sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga. Dengan menggunakan
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traktor roda 4 sebagai tenaga penggerak, tenaga panen yang diperlukan hanya 1,11
HOK/ha (Bilanski et al. 1989). Untuk mempermudah panen, kacang tanah pada lahan
sawah beririgasi terbatas biasanya diairi sebelum dipanen. Pada lahan sawah tadah hujan
atau pada lahan kering, sering digunakan cangkul atau skop garpu untuk menggemburkan
tanah di sekitar polong.
Tabel 6. Deskripsi varietas unggul kacang tanah (1950–2012).
Varietas

Tahun dilepas

Umur (hari)

Hasil polong kering rata-rata (t/ha)

Gajah

1950

100

1,8

Macan

1950

100

1,8

Banteng

1950

100

1,8

Kidang

1950

100

1,8

Rusa

1983

100–110

1,9

Anoa

1983

100–110

1,8

Tapir

1983

95–100

1,9

Pelanduk

1983

95–100

2,0

Tupai

1983

95–100

2,0

Kelinci

1987

95

2,3

Jepara

1989

89–97

1,2

Landak

1989

89

1,8

Mahesa

1991

95–100

1,6

Badak

1991

95–103

2,0

Trenggiling

1992

90

1,83

Simpai

1992

95

1,87

Panter

1998

90–95

2,6

Singa

1998

90–95

2,6

Jerapah

1998

90–95

1,92

Sima

2001

100–105

2,0

Turangga

2001

100–110

2,0

Kancil

2001

90–95

1,7

Bima

2001

90–95

1,7

Tuban

2003

90–95

2,0

Bison

2004

90–95

2,0

Domba

2004

90–95

2,1

Talam 1

2010

90–95

2,3

HypoMa 1

2012

90

2,4

HypoMa 2

2012

91

2,3

Takar 1

2012

90–95

3,0

Takar 2

2012

85–90

3,0

Sumber: Balitkabi (2012).
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Untuk meningkatkan kapasitas pemanenan kacang tanah, digunakan berbagai tipe
alat panen bertenaga penggerak traktor tangan atau roda 4 (Tabel 7, Gambar 3). Penggunaan traktor tangan sebagai tenaga penggerak dapat memanen 0,13–33 ha/jam/hp, dan
lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan traktor empat roda (0,004–0,011 ha/jam/
hp). Bila dibandingkan dengan panen menggunakan tenaga manusia, penggunaan alat
panen yang ditarik dengan traktor dapat menghemat tenaga kerja 8–9 HOK/ha.

Gambar 2. Pencabutan (A) dan perontokan polong kacang tanah (B) di sentra produksi kacang
tanah Tuban, Jawa Timur. Sumber: Tastra (1996).
Tabel 7. Kinerja berbagai tipe alat panen kacang tanah.
Tipe alat
panen 1)
(A)
(B)

(D)
(E & F)
–
(G)
(H)

Tenaga
penggerak
Ternak
Ternak
Ternak
Traktor tangan
Ternak
Traktor roda 4
Traktor roda 4
Traktor tangan
Traktor roda 4

Tradisional

Manusia

(C)

Unit (hp)
– 2)
–
–
3–6
–
24
35
8,5
404)
–

Kapasitas
(ha/jam)
(HOK/ha) 3)
–
–
–
–
1,2
0,14
1,5
0,11
–
–
0,126
1,32
0,375
0,44
1,128
0,15
0,15
1,11
0,016

1)

Lihat Gambar 3.
Tidak ada informasi
3)
1 HOK (Hari Orang Kerja) = 6 jam/orang/hari, hp: horse power, ha: hektar.
Sumber: Bilanski et.al (1989).
2)
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10,42

Efektivitas (ha/jam/hp)
–
–
–
0,33
–
0,005
0,011
0,13
0,004
–

Gambar 3. Ragam tipe alat untuk panen kacang tanah sederhana yang ditarik dengan tenaga ternak
(A, B, C, D) dan yang ditarik dengan tenaga traktor (E, F, G, H).
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Perontokkan Polong
Setelah dipanen, polong kacang tanah dirontok secara manual dengan tangan di
lapang atau di rumah, tergantung dari kebiasaan petani. Petani kacang tanah di Tuban,
Jawa Timur, merontok dan menjemur kacang tanah di lapang, dan seringkali transaksi
penjualan hasil dilakukan di lapang. Pada sistem ini, perontokan dan pengeringan polong
dilakukan oleh penebas/pembeli. Sering pula dijumpai, setelah dicabut, brangkasan dipangkas untuk pakan, akar dan polong dikeringkan baru kemudian polong dirontok. Kemampuan tenaga kerja melakukan perontokan antara 2–4 kg polong/jam/orang. Hal ini
menunjukkan bahwa beban kerja yang dirasakan petani dalam perontokan polong sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan merontok padi. Dalam rangka mengurangi
beban kerja petani, maka dilakukan pemanfaatan perontok padi (Gambar 4). Balitkabi
telah mengembangkan perontok polong kacang tanah yang dimodifikasi dari perontok
padi. Dari dua jenis perontok yang dikembangkan, perontok padi tipe pedal mempunyai
prospek lebih baik sebagai perontok polong kacang tanah yang baru dipanen.
Bentuk dan ukuran perontok polong tipe pedal yang dibuat secara lokal oleh petani
bermacam–macam. Secara prinsip perontok tipe pedal terdiri dari dua bagian penting
yaitu: (1) Silinder perontok yang terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan kawat berbentuk V melingkar pada silinder, dan (2) Tempat injakan kaki (atau dikayuh seperti pada
sepeda) untuk menyalurkan tenaga operator. Contoh perontok polong kacang tanah tipe
pedal model ONS buatan Jepang dapat dilihat pada Gambar 4. Perontokan polong
kacang tanah yang baru dipanen (kadar air polong 35–40% basis basah) dengan perontok
model ONS mencapai 14,9 kg/jam/orang (Tastra 1991). Sedangkan kapasitas perontok
polong kacang tanah tipe pedal lebih rendah yaitu hanya 3–9 kg polong/jam/orang, dan
mesin perontok polong buatan Thailand ini tidak dapat dipakai untuk merontok padi dan
kedelai. Sementara itu, perontokan polong dengan tangan (sebagai pembanding), kapasitasnya hanya 5,4 kg polong/jam/orang. Dengan menggunakan alat perontok, kapasitas
perontokan polong dapat ditingkatkan menjadi tiga kali lipat. Namun demikian, daya
tumbuh benih kacang tanah yang dirontok dengan alat berkurang dibandingkan dengan
yang dirontok dengan tangan (dari 82,2% menjadi 76,3%). Oleh karena itu, penggunaan
perontok tipe pedal untuk kacang tanah sebaiknya dibatasi hanya untuk tujuan konsumsi.
Untuk meningkatkan peran perontok tipe pedal dalam produksi benih maka lama penjemuran kacang tanah brangkasan di lamporan dilakukan selama 6 hari sehingga diperoleh
kadar air biji 10,1% bb (Tabel 8). Sedangkan untuk tujuan konsumsi penjemuran tanaman
dilakukan selama 2 hari (9 jam) dan diperoleh kadar air biji 31,5% bb. Kapasitas optimum
perontokan polong kacang tanah untuk tujuan konsumsi berkisar antara 7,69–27,35 kg
polong/jam/orang dan untuk tujuan benih berkisar antara 3,93–16,75 kg polong/jam/
orang. Dengan demikian, penggunaan perontok tipe pedal dapat mengurangi kehilangan
hasil dan kerusakan fisik biji kacang tanah masing-masing 0,4% dan 1,6%.
Dari hasil uji keragaan perontok model ONS untuk polong kacang tanah dapat ditarik
beberapa implikasi praktis, yaitu: a) Kebutuhan tenaga untuk merontok polong dapat dikurangi dari sekitar 20 orang per 100 kg polong kacang tanah menjadi 7 orang per 100 kg,
berarti menghemat tenaga perontok sebanyak 13 orang per 100 kg kacang tanah polong
hasil perontokan. Dengan demikian masalah semakin sulitnya tenaga kerja secara bertahap dapat diatasi, b) Petani dapat menurunkan beban kerjanya dan mendapatkan
tambahan waktu luang untuk kegiatan di luar usahatani. Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa petani dapat menghemat 13 jam untuk setiap 100 kg polong kacang tanah bersih
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atau setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp 24.000,00 per ton polong kacang
tanah, seandainya upah harian Rp 1.500/hari.
Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan produktivitas tenaga panen
melalui pengembangan alat perontok, baik yang manual maupun yang digerakkan motor
listrik atau motor bakar (Gambar 4). Saat ini beberapa tipe alat perontok polong manual
sudah tersedia. Sebagai contoh, Thailand sudah mengembangkan alat perontok polong
kacang tanah yang kapasitasnya dapat mencapai 18–24 kg/jam/orang, dengan persentase
kotoran 10–15% dan polong rusak mekanis mencapai 2–4% (Chinsuwan, et. al 1989).
Dengan mengatur komponen yang dapat berfungsi sebagai blower, alat tersebut dapat
dimanfaatkan untuk membersihkan hasil perontokan kacang tanah polong (Gambar 4A).
Namun demikian, alat tersebut tidak dapat digunakan untuk merontok padi sehingga mengurangi kemultigunaannya.
Tabel 8. Analisis indeks keragaan Perontok Padi Tipe Pedal (PTP) untuk perontokan polong kacang
tanah di KP Genteng, Juni 1991.
Hari

EPL

k
(Jam)
e
0
2
4
6

KA (%bb)

KE1
(kg/jam)

KE2
(kg/jam)

EP
(%)

KH
(%)

KM
(%)

DK (%)

VG (%)

IK1

IK2

0

37,9

24,59

7,39

58,48

0

0,03

30,0

20,0

4,32

0,26

9

31,5

27,35

7,69

75,32

0,42

1,52

42,0

20,6

5,68*)

0,49

22

22,3

21,3

4,91

58,88

0,39

2,06

50,0

43,4

2,82

0,61

36

10,1

16,75

3,93

44,7

0,33

1,57

86,0

70,0

1,72

1,04*)

(94,0)**)

(80,6)**)

Sumber : Tastra (1992).
ELP : Efektif waktu penjemuran, KA : Kadar air biji, KE1 : Kapasitas tanpa memperhitungkan waktu
pembersihan, KE2 : Kapasitas dengan memperhitungkan waktu pembersihan, EP : Efisiensi perontokan polong,
KH: Kehilangan hasil, KM: Kerusakan biji, DK : Daya kecambah, VG: Vigor, IK1 dan IK2 : Indeks dihitung
berdasarkan KE1 dan KE2.
*): Indeks keragaan yang optimum **): Dirontok dengan tangan.

Untuk meningkatkan kemultigunaan alat perontok kacang tanah polong, telah dirancang alat perontok polong kacang tanah yang konstruksi silinder perontoknya serupa
dengan perontok padi tipe pedal. Dari serangkaian percobaan diperoleh perontok polong
tipe PKT-I (Gambar 4C) yang kapasitasnya 14,7–3,8 kg/jam/orang dan persentase kotorannya 25,9–30,4% (Tastra dan Harnowo 1992). Dari evaluasi kinerja perontok polong
yang telah dikemukakan tampak adanya keragaman kapasitas dan persentase kotoran
yang cukup besar. Hal tersebut sangat tergantung pada keragaman kondisi fisik pertanaman kacang tanah saat dipanen dan ketrampilan operator.
Selain perontok polong kacang tanah tenaga penggerak manusia, sudah dikembangkan perontok polong tenaga penggerak motor listrik (Gambar 4F, 4G dan 4H). Hasil
penelitian di India menunjukkan bahwa perontok polong silinder ganda (Gambar 4F) yang
digerakkan dengan motor listrik, dilengkapi dengan blower dan dioperasikan oleh tiga
operator wanita, lebih menguntungkan dibanding dengan perontok polong kacang tanah
tipe pedal silinder tunggal (Goel dan Nanda 1994). Hal ini tampak dari kecilnya titik impas
yang dicapai perontok polong yang digerakkan dengan motor listrik yaitu 108,4 jam,
sementara titik impas perontok polong tipe pedal 635,73 jam. Titik impas tersebut diperoleh pada tingkat kapasitas 59,0 kg/jam untuk perontok dengan tenaga penggerak motor
listrik dan 10,9 kg/jam untuk perontok tipe pedal yang dioperasikan dua operator wanita.
Dengan demikian peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita hanya sekitar 15 kg/jam/
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orang atau setara dengan penghematan 3 orang tenaga kerja wanita yang merontok
kacang tanah polong secara tradisional/manual. Dari peningkatan produktivitas tenaga
kerja perontok tersebut tampak bahwa prospek pengembangan perontok polong dengan
tenaga penggerak motor listrik untuk dioperasikan secara komersial masih relatif kecil.
Selain itu, mobilitas penggunaan motor listrik sebagai tenaga penggerak, lebih rendah dibandingkan menggunakan tenaga penggerak motor diesel atau bensin.
Sehubungan dengan hal tersebut, PKT-I telah dievaluasi kinerjanya dengan menggunakan motor bensin 7 hp (Gambar 4D). Dengan menggunakan motor bensin, kapasitas
PKT-M meningkat menjadi 44,1 kg/jam atau naik 84% dibandingkan dengan kapasitas
PKT-I. Namun demikian, pengembangannya dalam bentuk penjualan jasa perontokan
polong masih belum menguntungkan disebabkan oleh masih rendahnya efisiensi penggunaan tenaga penggerak (6,3 kg/hp). Untuk itu masih diperlukan upaya mengoptimumkan
kinerja PKT-M melalui penambahan jumlah silinder agar kapasitasnya lebih besar atau
memperkecil tenaga penggerak sampai pada batas optimum (Mahagyosuko dan Tastra
1995).
Dibanding dengan mesin perontok polong KEM-USA (Zafar and Khan 1986) (Gambar
4F) yang dilengkapi dengan blower, kapasitas PKT-M masih lebih rendah. Namun demikian, kapasitas KEM yang mencapai 63,3 kg/jam, mutu hasil perontokannya belum memuaskan. Karena tingkat kerusakan polong mencapai mencapai 6%, kehilangan hasil
akibat terhembus blower 5,5% dan efisiensi pembersihan 22% (Test Report AMD-3/82).
Oleh karena itu, perontok polong KEM–USA masih belum layak dioperasikan secara
komersial dalam bentuk sistem penjualan jasa perontokan polong.
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Gambar 4. Beberapa tipe alat perontok kacang tanah polong manual dan bertenaga motor.
Sumber: Tastra (1996).

Dalam upaya mengembangkan sistem penjual jasa perontokan polong kacang tanah,
Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian telah berhasil merekayasa alat perontok polong yang
bersifat mobile (Gambar 5). Mesin perontok kacang tanah ini menggunakan tenaga penggerak motor bensin 5 hp, dengan kapasitas 307,2 kg polong/jam, persentase polong utuh
98% dan biaya operasional Rp 15/kg kacang tanah polong. Mesin perontok kacang ini
harganya Rp8.000.000/unit dan cukup efisien dengan kebutuhan bahan bakar sebesar 0,6
liter/jam (Anonim 2010).
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Gambar 5. Mesin perontok polong kacang tanah. Sumber: Anonim (2010).

Pengeringan
Setelah dirontok, polong dijemur dengan alas tikar dari anyaman bambu (untuk
petani kecil). Pengeringan polong oleh petani maju atau penebas menggunakan lantai
jemur dari semen. Pada kondisi terik, penjemuran selama 5–6 hari telah cukup untuk
mencapai kadar air biji 10–15% bb. Pada saat panen kadar air kacang tanah polong
mencapai 35–50% basis basah (bb). Tingginya kadar air biji kacang tanah merangsang
tumbuhnya jamur pada biji sehingga dapat menurunkan mutu. Untuk mencegah tumbuhnya jamur, kadar air biji hendaknya diturunkan sampai 8% agar dapat disimpan lama
(Woodroof 1966 dalam Phongpipatpong 1991).

Gambar 6. Penjemuran kacang tanah polong di lamporan semen

Pada musim kemarau, petani umumnya melakukan pengeringan kacang tanah dalam
bentuk polong di atas lamporan semen (Gambar 6) atau di atas tanah yang dialasi tikar,
selama 6–7 hari sampai kadar air biji mencapai 10–15% bb (Brotonegoro et al. 1986).
Pengeringan lanjutan biasanya dilakukan untuk mencegah kontaminasi aflatoksin yang
disebabkan oleh jamur Aspergillus flavus.
Pada musim hujan, pengeringan kacang tanah tidak dapat dilakukan dengan baik
karena cuaca yang tidak menentu. Meskipun demikian, petani yang memiliki lahan sempit
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(<0,5 ha) biasanya tetap melakukan pengeringan di lamporan atau di atas tanah yang
dialasi tikar walaupun kecepatan pengeringannya berjalan sangat lambat. Akibatnya,
resiko kontaminasi aflatoksin pada biji sangat tinggi sehingga sangat berbahaya bila dikonsumsi manusia atau untuk pakan ternak. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan
alat pengering sederhana yang dapat diterapkan di tingkat petani, agar diperoleh mutu biji
kacang tanah yang baik. Pengeringan kacang tanah dengan suhu yang terlalu tinggi dapat
menyebabkan kulit polong retak sehingga biji mudah terserang serangga. Sebaliknya, suhu
pengeringan yang rendah akan memperpanjang waktu pengeringan sehingga memberi
kesempatan tumbuhnya jamur pada biji. Untuk dapat menentukan kecepatan pengeringan
yang sesuai dengan sifat fisik kacang tanah, maka perlu diketahui karakteristik pengeringan
kacang tanah dalam bentuk polong.
Dalam menentukan kecepatan pengeringan kacang tanah polong menggunakan alat
pengering, Sittiphong et al. (1987) menggunakan model pengeringan lapisan tipis berikut:
MR = Exp (–K t) ...................................... ..........................................
/1/
Di mana,
MR
M
Me
Mo
K
t

= (M–Me)/(Mo–Me)
: kadar air setiap saat, % basis kering (bk)
: kadar air keseimbangan, % bk
: kadar air awal, % bk
: tetapan kecepatan pengeringan (1/jam)
: waktu pengeringan (jam).

Dari percobaan laboratorium didapat bahwa tetapan kecepatan pengeringan mengikuti model berikut:
K = a Exp ( b T) ............................................ ................................
/2/
Di mana, a, b adalah tetapan dan T temperatur pengeringan. Untuk pengeringan
kacang tanah polong nilai a = 5,879E–8 dan nilai b = 0,04591004.
Hasil percobaan laboratorium menunjukkan bahwa hanya dengan menaikkan temperatur pengeringan dari 40 oC menjadi 60 oC, waktu pengeringan dapat dikurangi dari 17
jam menjadi 9 jam (Tabel 9). Phongpipatpong (1991) mengemukakan bahwa untuk
menstimulasi proses pengeringan kacang tanah polong yang kadar air awalnya >55% bk,
sebaiknya dipakai model Persamaan /3/. Sedang untuk pengeringan kacang tanah polong
yang kadar air awalnya <55% bk, Persamaan /4/ memberikan hasil lebih baik.
/3/
MR = Exp (– k t 0,7445) .. ........................................................................
k = 0,000015 T2 – 6,573 * 10–6 RH * T2 – 8,839 * 10–6 * Mo * T2 + 0,0097 * RH2
+ 0,00047 * T * Mo–0,000455*T

MR = A1*Exp(k1*t) + A2*Exp(k2*t) ………………...............……….
A1 = 0,01180 * T + 0,46993 * RH – 0,02452 * Mo
A2 = –0,0011 * T + 0,08133 * RH – 0,45066 * Mo
k1 = 0,00008 * T + 0,0018 * RH – 0,00162 * Mo
A1 = 0,00118 * T + 0,0502 * RH – 0,000077 * Mo
ln(1–RH)1/2,536
–––––––––––––––––––––
6,6587(T+23,318)
Me : ––––––––––––––––––––––––––––––––
.................................................
100

/4/

/5/

Di mana, RH : Kelembaban relatif (decimal); T : Temperatur (oC)
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Persamaan /3/ dan /4/ dapat diterapkan untuk pengeringan kacang tanah polong
sampai ketebalan 7,5 cm. Namun perlu dicatat bahwa persamaan tersebut diturunkan
berdasarkan varietas Tainan–9 yang dikembangkan di Thailand, yang mungkin
mempunyai sifat fisik dan panas yang berbeda dengan varietas kacang tanah yang
dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu, persamaan karakteristik pengeringan kacang
tanah polong tersebut masih perlu diadaptasikan untuk jenis kacang tanah yang
dikembangkan di Indonesia.
Tabel 9. Pengaruh temperatur dan kecepatan udara pada lama pengeringan polong kacang tanah.
Temperatur (C)
40
50
60
30
40
50
40
50
60

Kecepatan udara (m/s)
0,1875
0,1875
0,1875
0,30
0,30
0,30
0,65
0,65
0,65

Waktu pengeringan (jam)
17
12
9
17
8
11
17
9
9

Sumber: Sittiphong et al. (1987).

Alat pengering sederhana yang diteliti di Asian Institute of Technology (AIT) dan International Rice Institute (IRRI) (Frio,1991) dapat dipertimbangkan untuk diuji-coba penerapannya di Indonesia, khususnya untuk petani yang lahannya sempit. Alat pengering ini
adalah pengering dari drum yang diputar (rotary drum dryer), dikembangkan untuk mengeringkan secara cepat gabah yang dipanen pada musim hujan, sehingga pertumbuhan
cendawan dalam gabah dapat ditekan. Prosedur kerjanya adalah dengan memanaskan
drum yang berputar yang telah diisi gabah secukupnya, dengan menggunakan panas dari
sekam yang dibakar. Percobaan di AIT menunjukkan bahwa suhu permukaan dari drum
dapat mencapai 100–180 oC sehingga serangan jamur dapat ditekan dan gabah dapat
diselamatkan di tempat penyimpanan sementara.
Percobaan di IRRI menunjukkan bahwa dengan mengkombinasikan antara panas
secara konduksi pada komoditas yang dikeringkan dengan gerakan pencampuran dari
pengering drum yang diputar; padi, jagung dan kacang tanah dapat dikeringkan dengan
cepat, sehingga aman disimpan sementara. Dikemukakan juga bahwa penggunaan sumber panas dari arang briket untuk sistem pemanasan langsung dan arang tempurung
kelapa untuk sistem pemanasan tidak langsung (Gambar 7) dapat menekan ongkos pengeringan dibandingkan dengan menggunakan sumber panas dari arang kayu yang dibakar.
Konstruksi alat pengering kacang tanah yang dikembangkan di IRRI cukup sederhana,
sehingga tidak membutuhkan biaya tinggi dalam pembuatannya dan dapat dikerjakan
oleh bengkel kecil di pedesaan. Namun biji yang dikeringkan dengan alat tersebut tidak
dapat dipakai untuk benih mengingat tingginya suhu pengeringan yang dipakai. Alat
pengering lain yang mempunyai prospek untuk pengeringan kacang tanah yang dipanen
pada musim hujan adalah pengering model sumur (PELP) dan tipe rak (PTRS). Kedua
alat pengering ini menggunakan sumber panas dari pembakaran limbah pertanian seperti
tongkol jagung, tempurung kelapa, dan sekam. PELP mempunyai kapasitas 1,0 t jagung
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tongkol yang diletakkan dalam ruang berukuran 4 m x 2 m x 1,8 m. Kecepatan pengeringan dengan menggunakan bahan bakar tongkol jagung sebesar 1,7% bk/jam, pada
suhu plenum 70 oC, kelembaban udara lingkungan 90% dan suhu udara 24 oC (Purwadaria 1990). Melihat kapasitasnya yang cukup besar, alat pengering ini cocok untuk petani
kacang tanah yang memiliki lahan rata-rata satu hektar luasnya.

Gambar 7. Pengering kacang tanah polong tipe drum.

Gambar 8. Pengering Tipe Rak (PTRS).

Gambar 9. Alat pengering keliling tipe NAPHIRE.
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Bagi petani yang memiliki lahan sempit, penggunaan PTRS (Gambar 8) dapat dianjurkan untuk mengeringkan kacang tanah yang dipanen pada musim hujan. PTRS dibuat
dari bahan yang mudah didapat secara lokal seperti bambu, plastik transparan, kayu
triplek, drum dan pipa bekas. Alat ini pada awalnya digunakan untuk mengeringkan
jagung tongkol. Prinsip kerjanya sangat sederhana yaitu dengan memanaskan pipa besi
melalui pembakaran sekam atau tongkol jagung kering maka udara panas dalam pipa
akan mengalir ke ruang plenum terus ke rak pengering yang telah diisi jagung tongkol.
Dengan adanya kontak udara panas dengan jagung tongkol basah maka secara perlahan
air dalam biji jagung akan diuapkan.
Kapasitas PTRS mencapai 200–300 kg jagung tongkol basah dan mempunyai kecepatan pengeringan sama dengan penjemuran di atas lamporan (Tastra dan Mahagyosuko
1990). Dengan demikian secara teknis PTRS dapat juga digunakan untuk pengeringan
kacang tanah polong saat panen musim hujan.
Di samping alat pengering sederhana yang telah dikemukakan, masih terdapat alat
pengering yang lebih maju yang mempunyai prospek untuk disewakan kepada petani
kacang tanah seperti penjualan jasa pemipilan jagung dan perontokan padi/kedelai. Alat
pengering yang pertama (Gambar 9) dapat dioperasikan berpindah-pindah, sementara
alat pengering yang kedua tidak bisa dipindah-pindah (Gambar 10). Kedua alat pengering
tersebut dirancang untuk tujuan pengeringan gabah saat panen musim hujan.
Untuk mempercepat proses pengeringan kacang tanah cara tradisional, Butts and
Sanders (2002) telah mengembangkan alat pengering sistem sirkulasi (Gambar 11).
Dengan cara demikian, laju pengeringan kacang tanah polong dapat mencapai 2,1%/jam,
4 kali lebih cepat dibandingkan cara pengeringan tradisional (Gambar 11a) yang laju
pengeringannya hanya 0,41%/jam. Namun demikian, mutunya lebih rendah dibandingkan dengan cara tradisional terutama dari besarnya persentase biji belah.
Untuk mendukung pengembangan sistem penjualan jasa pengeringan kacang tanah
polong, Balitkabi telah merekayasa alat pengering yang bersifat mobil (Gambar 12A). Alat
pengering ini berfungsi dwiguna, selain untuk mengeringkan kacang tanah polong, dapat
juga dioperasikan keliling untuk sumber energi pengeringan kedelai, brangkasan saat
panen musim hujan (Gambar 12B) (Tastra 2003). Alat pengering kacang tanah polong ini
sudah dipatenkan denga dengan nomor paten sederhana ID 0 000 788 S.

Gambar 10. Pengering Tipe Kotak IRRI
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Gambar 11. Alat pengering kacang tanah polong model trailer (A) dan resirkulasi (B).
Sumber: Butts and Sanders (2002).

Komponen utama alat pengering kacang tanah polong tersebut adalah drum pengering yang dilengkapi dengan sirip luar dan dalam, dan tungku pemanas menggunakan dua
kompor minyak tanah. Dengan adanya putaran drum pengering, sirip luar drum pengering
mendorong udara yang telah dipanasi oleh tungku pemanas hingga suhu 80–100oC
masuk ke dalam drum pengering. Pada saat bersamaan, sirip bagian dalam drum
pengering mengangkut (menyebarkan) kacang tanah polong kadar air tinggi (>45% bb)
yang dimasukkan dari hoper secara merata sepanjang drum pengering sambil dikeringkan
dengan udara panas kurang dari satu menit. Selanjutnya kacang tanah yang sudah melalui
drum pengering jatuh melalui lubang pengeluaran ke tempat penampungan sambil didinginkan dengan hembusan udara dari saluran udara pendingin. Dengan menggunakan
dua orang operator, kapasitas pengeringan kacang tanah polong sebesar 1 ton kacang
tanah polong per jam. Dibandingkan dengan cara pengeringan tradisional (di lamporan
semen), penggunaan alat pengering ini dapat menghemat waktu pengeringan 2 hingga 3
hari dengan mutu kacang tanah lebih baik.
Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa pada tingkat harga alat (tidak
termasuk mesin penggerak dan dudukan mesin) Rp19.500.000/unit, kapasitas efektif
pengeringan 1 t kacang tanah polong/jam/2 orang operator, upah dua orang operator
Rp60,000/hari, ongkos jasa pengeringan Rp30/kg (sekitar 1% dari harga eceran kacang
tanah polong kering Rp3.000/kg) dan jam kerja efektif 120 jam/th; diperoleh biaya pokok
alat Rp19,3/kg, titik impas 45 t/th, waktu pengembalian modal 1,5 tahun, nilai keuntungan
sekarang (NPV) Rp2.100.000 juta, nisbah keuntungan dengan biaya (B/C) 1,2 dan tingkat
pengembalian modal (IRR) 61,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengering
kacang tanah polong cukup layak dikembangkan dalam sistem penjual jasa pengeringan
(Tastra 2003).
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Gambar 12. Alat pengering kacang tanah polong (A) yang dapat didayagunakan untuk sumber
energi pengeringan kedelai brangkasan (B). Sumber: Tastra (2003).

Pembijian
Pembijian atau pengupasan kacang tanah secara manual dengan tangan juga banyak
menyita waktu dan tenaga kerja. Jika pada saat perontokan polong, 5–10 polong dapat
dirontok dengan tangan sekaligus, maka pembijian hanya dapat dilakukan polong demi
polong. Dengan demikian, pembijian memerlukan tenaga 5–10 kali jumlah tenaga untuk
perontokan kacang tanah polong.
Untuk mengurangi beban kerja petani saat pengupasan polong kacang tanah, telah
banyak dikembangkan alat pengupas kacang tanah, baik yang dibuat petani sendiri
maupun oleh lembaga penelitian. Alat pengupas polong kacang tanah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber tenaga penggerak dan prinsip kerja atau mekanisme kerjanya. Dari sumber tenaga penggeraknya, pengupas kacang tanah polong dapat dikelompokkan atas pengupas manual (tenaga penggerak manusia) dan mekanis (tenaga penggerak mesin). Sedang dari segi prinsip kerjanya, pengupas kacang tanah polong dibagi
menjadi tipe bergerak bolak balik dan berputar (Gore et al. 1990).

Pengupas Polong Kacang Tanah Manual
Pengupas polong kacang tanah manual dapat dioperasikan dengan menggunakan
tangan atau kaki. Untuk pengupas yang dioperasikan dengan tangan ada tipe yang
berputar setengah lingkaran (Gambar 13) dan berputar penuh (Gambar 14). Tipe yang
pertama dikembangkan oleh Tropical Product Institute (TPI). Alat pengupas ini banyak
dibuat di beberapa negara seperti di Indonesia dan Thailand. Komponen utama alat tersebut adalah hoper, pengupas, saringan dan tangkai pemutar. Dengan menggerakkan
tangkai pemutar maju dan mundur, kulit polong kacang tanah terkelupas karena gesekan
antara pengupas dengan saringan. Kapasitas pengupasan alat ini mencapai 60 kg/jam,
dengan efisiensi 82–91% dan kerusakan biji 3–5% (Chinsuwan et al. 1989).
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Pengupasan polong kacang tanah dengan sistem putaran penuh merupakan
penyempurnaan dari yang berputar setengah lingkaran. Alat ini terdiri dari dua komponen
utama yaitu ban yang diputar dan saringan yang berjarak antara 4–12 mm. Karena putaran ban, kulit polong terkelupas akibat gesekan dengan ban dan saringan. Biji dan kulit
polong selanjutnya jatuh pada tempat penampungan. Kapasitas alat ini mencapai 50–60
kg kacang tanah polong/jam, dengan efisiensi 95% dan kerusakan biji 3–5% (Gambar 15)
serta daya tumbuh biji 88% (Chinsuwan et al. 1989).
Pengupas polong kacang tanah polong yang digerakkan dengan kaki ada yang menggunakan sistem gesekan akibat gerakan maju-mundur salah satu komponen mesin (Gambar 16) dan gerakan berputar dari silinder (Gambar 17). Tipe mesin pengupas kacang
tanah polong yang pertama dikembangkan oleh UPLB, Philippina, dengan kapasitas 40–
80 kg/jam/orang. Sedangkan tipe mesin yang kedua dikembangkan oleh ”Hindsons
Private Ltd” India, dengan kapasitas 25 kg/jam/orang.

Gambar 13. Pengupas kacang tanah tipe putaran setengah lingkaran.

1. Kerangka
2. Tempat
dudukan ban
3. Ban Bekas
4. Sarangan
5. Penutup
6. Hoper
7. Pengeluraran
Gambar 14. Pengupas polong kacang tanah berputar penuh.
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Gambar 15. Pengaruh jarak ban dengan sarangan pada alat pengupas
kacang tanah sistem berputar terhadap efisiensi dan biji rusak.

Mesin Pengupas Polong Kacang Tanah
Salah satu contoh pengupas polong kacang tanah yang digerakkan dengan mesin
adalah pengupas model TNAU yang dikembangkan oleh Universitas Pertanian Tamilnadu,
India (Gambar 18). Mesin pengupas ini pada hakekatnya penyempurnaan dari pengupas
kacang tanah polong manual (Gambar 13), yaitu dengan mengganti sumber tenaga
penggerak manusia dengan motor listrik 3,75 kW dan menambah kipas pembersih
(blower). Kapasitas alat ini 400 kg polong kacang tanah/jam atau 260 kg kacang tanah
biji/jam dengan efisiensi pengupasan 95%, efisiensi pembersihan 98% dan biji rusak 4,5%.
Contoh lain mesin pengupas polong kacang tanah adalah mesin pengupas model BPI,
Filipina (Gambar 19). Mesin pengupas ini digerakkan dengan motor listrik 2,2 kW dan
mempunyai kapasitas 30 kg/jam. Prinsip kerjanya adalah dengan memecahkan polong
kacang tanah melalui dua silinder yang jaraknya dapat diatur. Selanjutnya kulit polong
dan biji dihembus dengan blower dan dilewatkan melalui saringan. Denga cara ini, tidak
terjadi kerusakan biji.
Untuk meningkatkan keragaan mesin pengupas polong kacang tanah, Gore, et
al.,(1990) telah berhasil mengembangkan mesin pengupas polong kacang tanah dengan
kapasitas 280 kg/jam, efisiensi 98,05% dan biji rusak 4,53% pada kadar air biji 13% bb.
Mesin pengupas ini mempunyai keragaan yang lebih baik dari pengupas tipe SH-3 yang
hanya mempunyai kapasitas 228 kg/jam, efisiensi 84,5% dan biji rusak 4,4% (Lando dan
Prastowo 1990).
Saat ini belum ada sistem penjualan jasa pengupasan polong kacang tanah. Mesin
pengupas polong kacang tanah yang ada di pedagang pengumpul umumnya dirancang
untuk penggunaan di tempat (stasioner). Kapasitas pengupasan dalam bentuk biji kacang
tanah sangat beragam, mulai dari 0,5–0,9 t/jam (Purwadaria 1991). Sebagai contoh,
mesin pengupas polong kacang tanah rancangan Deptan kapasitasnya mencapai 0,5
t/jam, dengan jumlah biji belah 2,75% dan tingkat kerusakan biji tidak ada (Gambar 20).
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Pengeluaran biji

Penyalur tenaga

Gambar 16. Pengupas polong kacang tanah tipe UPLB

Pengupas polong

Penyalur tenaga
Gambar 17. Pengupas polong kacang tanah Tipe Hindsom, India.

1.Pemasukan kacang tanah
2.Komponen pengupas
3.Sarangan
4.Pengeluaran kulit polong
5.“Chute”
6.Pengeluaran biji
7.Kerangka
8.Blower
9.Motor Listrik (3,75 kW)
10.Roda gila
11.Tangkai penyalur tenaga

Gambar 18. Pengupas polong kacang tanah Tipe Tamilnadu, India.
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Gambar 19. Pengupas polong kacang tanah Tipe BPI, Philippines

Gambar 20. Mesin pengupas polong kacang tanah kapasitas 0,5
ton biji kacang tanah. Sumber: Purwadaria (1991).

Penyimpanan
Penyimpanan merupakan salah satu kegiatan penting dalam penanganan pascapanen
kacang tanah untuk mempertahankan mutu biji selama dalam pemasaran/distribusi ke
konsumen dan industri pengolahan. Menurut Muhilal dan Nurjadi (1977) dalam Mahmud
(1989), kacang tanah memerlukan waktu sekitar 40–110 hari setelah dipanen untuk
sampai ke tangan konsumen. Sementara Dharmaputra et al. (2003) melaporkan, diperlukan sedikitnya waktu tiga minggu dari petani untuk sampai ke pedagang pengecer setelah
melalui penebas dan pedagang pengumpul. Selanjutnya, kacang tanah tersebut berada
sekitar satu bulan di tingkat pedagang pengecer.
Kacang tanah biasanya disimpan dalam bentuk polong atau biji yang rentan terhadap
serangan jamur, hama dan rayap. Tingkat kerusakan dalam penyimpanan sangat tergantung pada cara penanganan sebelumnya (saat dan cara panen, pengeringan, perontokan/
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pembijian) yang berpengaruh terhadap mutu awal kacang tanah (kadar air biji, tingkat
kematangan dan kerusakan biji) sebelum disimpan. Di samping itu, cara penyimpanan
dan konstruksi ruang simpan juga akan berpengaruh terhadap laju kerusakan biji akibat
adanya perubahan kondisi lingkungan penyimpanan (suhu, kelembaban dan aerasi
udara).

Penyimpanan Polong Kacang Tanah
Penyimpanan polong kacang tanah biasanya dilakukan oleh petani untuk benih atau
menunggu saat yang tepat untuk dijual setelah panen dan transit di tingkat pedagang
pengumpul sebelum dijual ke pedagang besar/industri pengolah. Sigi di beberapa
kabupaten di Jabar, DIY dan Jatim didapatkan, bahwa petani menggunakan karung goni,
kaleng, keranjang bambu/bodak, karung plastik bekas pupuk (glangsi) sebagai pengemas
benih yang disimpan dengan kadar air 14–15% selama 3–4 bulan dengan daya tumbuh
sekitar 80% (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 1978). Kadar air tersebut melebihi
kadar air standar untuk polong kacang tanah, yaitu 9% (Tabel 4). Karung goni disarankan
sebagai pengemas dan disimpan dalam ruang yang sejuk dan kering (suhu 27oC dan
kelembaban nisbi 56–70%) serta tidak kontak langsung dengan dinding dan lantai.
Penyimpanan skala besar dapat dilakukan dengan sistem curah, seperti di Gambia (Secco)
atau di dalam silo maupun kotak/bak (Feakin 1973).
Hama gudang yang paling banyak ditemui pada penyimpanan kacang tanah dalam
bentuk polong adalah Caryedon serratus. Hama tersebut mula-mula merusak polong,
kemudian biji (Gambar 21). Larvanya hidup dan berkembang di dalam kotiledon biji.
Pada kondisi optimum (suhu 30oC dan kelembaban nisbi 70%), perkembangan telur
menjadi dewasa memerlukan waktu 42 hari (Feakin 1973).

Gambar 21. Kerusakan polong kacang tanah oleh hama gudang
Caryedon serratus. Sumber: Feakin (1973)

Penyimpanan Biji Kacang Tanah
Penyimpanan biji kacang tanah (ose) memerlukan kadar air yang lebih rendah, yakni
7% sesuai dengan standar mutu biji (Tabel 5). Untuk keperluan benih, kacang tanah juga
dapat disimpan dalam bentuk biji untuk mengurangi volumenya. Penelitian penyimpanan
benih varietas Gajah dan Tapir dengan kadar air awal biji 5–7% dalam kaleng bekas
biskuit (kapasitas 5 kg) menunjukkan daya tumbuh di atas 80% selama 6 bulan (Ginting
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1989). Pemberian 10% abu dapur atau kapur tohor tidak berpengaruh pada daya
kecambah karena kadar air dapat dipertahankan <7% (Gambar 22).

Gambar 22. Penyimpanan benih kacang tanah varietas Gajah dan Tapir
dalam pengemas kaleng. Sumber: Ginting (1989).

Untuk penyimpanan benih skala besar dapat dilakukan dengan pemberian 15% gas
CO2 ke dalam drum tertutup yang berisi benih dengan kadar air 6,7–9,6% (Manalabe et al.
1991). Cara ini efektif selama enam bulan dan dinilai lebih ekonomis daripada praktek
petani atau bila petani membeli benih sendiri. Penyimpanan biji untuk tujuan perdagangan atau menunggu diolah lebih lanjut, biasanya dilakukan di dalam gudang. Gudang
hendaknya memiliki aliran udara, lantai yang kering dan tidak mudah dimasuki oleh
serangga bersayap dan tikus serta berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh udara luar
(panas/hujan). Oleh karena itu, gudang harus memiliki dinding tembok, langit-langit, ventilasi dengan kawat berjaring dan lantai semen setebal 0,5” untuk mencegah penetrasi uap
air dari dalam tanah (Feakin 1973). Pengemas yang biasa digunakan adalah karung goni
yang seragam ukurannya. Karung-karung ini ditumpuk di atas rak kayu (Gambar 23b) dan
diberi jarak dengan dinding untuk menghindari terjadinya absorpsi uap air. Antartumpukan karung diberi lorong-lorong agar mudah dibersihkan dan dikontrol. Karung yang
pertama masuk, hendaknya juga menjadi karung yang pertama keluar. Ini berkaitan
dengan meningkatnya kandungan asam lemak bebas di dalam biji, di samping kadar air
yang berkorelasi dengan waktu. Asam lemak bebas ini dihasilkan dari oksidasi dan lipolisis
lemak yang dapat menurunkan mutu biji kacang tanah karena mudah tengik (rancid).
Proses tersebut dipengaruhi oleh tingkat kadar air dan keutuhan biji (Feakin 1973).
Penyimpanan di luar gudang dapat dilakukan dengan cara menumpuk karung goni
menjadi berbentuk piramida seperti yang terdapat di Nigeria (Gambar 23a). Satu tumpukan terdiri atas 850–900 ton. Bagian dasar diberi penyangga yang dialasi lembaran
polietilen dan ditutup terpal. Hama gudang dalam penyimpanan biji kacang tanah, antara
lain Tribolium castaneum, Oryzaephilus mercator, Ephestia cautella dan Plodia interpunctella yang umumnya dapat berkembang pada kondisi suhu 28–35 oC dan kelembaban
nisbi 70% (Feakin 1973).
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((a)
(b)

(b)

Gambar 23. Teknik penyimpanan biji kacang tanah skala besar di luar gudang (a)
dan di dalam gudang (b). Sumber: Feakin (1973).

PENUTUP
Informasi komponen teknologi pascapanen yang telah dikemukakan merupakan
masukan yang terkontrol dilihat dari perspektif ”Sistem Penanganan PascaPanen Kacang
Tanah” (Gambar 1). Sebagian besar komponen teknologi pascapanen tersebut sudah
diterapkan di tingkat petani, namun masih perlu dioptimalkan kinerjanya dengan memacu
penerapan inovasi Alsintan tepat guna, sejalan dengan semakin berkembangnya sistem
penjualan jasa Alsintan (SIPUJA). Proses optimasi tersebut hendaknya mempertimbangkan aspek kebijakan pemerintah (insentif harga jual yang layak bagi petani yang mampu
menghasilkan kacang tanah biji sesuai standar mutu), masukan tak terkontrol (persepsi
petani terhadap tingkat kehilangan hasil kacang tanah), dan parameter desain sistem (sifat
fisik dan panas kacang tanah polong dan biji); guna mendapatkan keluaran yang dikehendaki (kacang tanah yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan harganya tinggi menguntungkan petani) dan menekan keluaran yang tak dikehendaki (susut tercecer kacang
tanah yang tinggi).
Pelembagaan proses optimasi penerapan teknologi pascapanen kacang tanah sangat
dibutuhkan utamanya di sentra-sentra produksi kacang tanah yang panennya jatuh pada
musim hujan, dengan melibatkan beberapa kelompok tani yang responsif terhadap masukan teknologi maju. Secara operasional hal ini sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengadaan sentra-sentra pelayanan pascapanen kacang
tanah. Adanya sentra-sentra pelayanan pascapanen kacang tanah dapat dijadikan sarana
menumbuhkembangkan sinergi antara petani dengan penjual jasa Alsintan dan industri
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pengolahan, agar masing-masing mendapatkan nilai tambah (keuntungan) yang wajar
untuk menjamin keberlanjutan penyedian bahan baku kacang tanah yang sesuai standar
mutu yang ditetapkan pemerintah, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk
ekspor yang sangat ketat terhadap persyaratan kandungan aflatoksin.
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