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PENDAHULUAN
Biji kacang tanah kaya akan nutrisi dengan kadar lemak berkisar antara 44,2–56,0%;
protein 17,2–28,8%; dan karbohidrat 21%. Kandungan lemak kacang tanah tertinggi di antara
semua jenis kacang-kacangan, bahkan dengan beberapa komoditas tanaman pangan lainnya
(Tabel 1). Sekitar 76–86% penyusun lemak kacang tanah merupakan asam lemak tidak jenuh,
seperti asam oleat dan linoleat.
Tabel 1. Kandungan zat gizi kacang tanah dan berbagai bahan pangan (per 100 g bahan dapat
dimakan)
Komoditas
Padi
Jagung
Talas (umbi)
Ubikayu (umbi)
Ubijalar (umbi)
Kedelai
Kacang tanah
Kacang hijau

Air (g)
12
10
70
62
70
10
5,4
10

Protein (g)
7,5
10
1,
1,8
5,0
35,0
30,4
22,0

Karbohidrat (g)
77,4
70,0
26,0
92,5
85,8
32,0
11,7
60,0

Lemak (g)
1,9
4,5
–
0,3
1,0
18,0
47,7
1,0

Serat (g)
0,9
2,0
1,5
2,5
3,3
4,0
2,5
4,0

Sumber: Purnomo dan Purnamawati (2007).

Protein kacang tanah, sekitar 30% penyusunnya terdiri atas asam amino esensial
seperti arginin, fenil alanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, triptofan, dan valin.
Kandungan mineral utama kacang tanah adalah kalsium, magnesium, fosfor, dan sulfur.
Sedangkan untuk vitamin, di antaranya adalah riboflavin, thiamin, asam nikotinat, vitamin
E, dan vitamin A. Vitamin E (tokoferol) juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Santosa et al. 1993, Fachruddin 2000, Sudjadi dan Supriati 2001).
Menurut FAOSTAT (2009), sebanyak 85% kacang tanah yang tersedia di Indonesia
dimanfaatkan sebagai bahan pangan dengan tingkat konsumsi rata-rata 2,4 kg/kapita/
tahun dalam bentuk kacang rebus/goreng, bumbu pecel/gado-gado, kacang garing/asin,
biskuit, permen, bahan pengisi roti dan berbagai kue, minyak nabati, selai, tepung, dan
susu. Sementara bungkil kacang tanah, yakni ampas biji kacang tanah yang diekstrak
minyaknya, dapat digunakan untuk pembuatan oncom di Jawa Barat dan tempe kacang
di Jawa Timur. Daun kacang tanah dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk
hijau (Suprapto 2000). Selain untuk pakan ternak, kulit polong kacang tanah juga dapat
diolah menjadi briket arang (Wahyusi et al. 2012).
Total kebutuhan nasional kacang tanah sekitar 856 ribu ton pada tahun 2012 (Tyas
2014), sementara tingkat produksi baru mencapai 713 ribu ton (BPS 2012). Oleh karena
itu kekurangannya harus diimpor (Tyas 2014) dalam bentuk polong kering dan biji untuk
bahan baku kacang garing (kacang asin) dan kacang atom. Impor kacang tanah terutama
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dari India dan Thailand (Sudjadi dan Supriati 2001) dengan jumlah diperkirakan mencapai 165.000 ton pada tahun 2014 (Anonim 2014). Kebutuhan kacang tanah akan terus
meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat dan beragamnya
produk olahan kacang tanah. Produk yang kini tersedia di pasaran, baik berupa makanan
tradisional maupun yang telah dimodifikasi dan produk makanan baru tampak terus berkembang, demikian pula dengan penampilan, citarasa dan kemasannya. Industri pangan
berbahan baku kacang tanah juga terus bermunculan, baik skala kecil, sedang maupun
besar.

PRODUK OLAHAN KACANG TANAH
Pengolahan kacang tanah menjadi berbagai produk industri pangan merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah di samping mendukung program diversifikasi
pangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kapasitas ekspor karena umumnya kacang
tanah diekspor masih dalam bentuk polong mentah (BPS 2012).
Tabel 2. Kandungan gizi tiga produk olahan kacang tanah dalam setiap 100 g produk
Komposisi
Kalori (kal)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)
Besi (mg)
Vitamin A (S.I)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (mg)
Air (g)
Bagian yang dapat
dimakan (%)

Kacang tanah kupas
dengan kulit ari biji
452,00
25,30
42,80
21,10
58,00
335,00
1,30
0
0,30
3,00
4,00

Kacang tanah
rebus dengan kulit
360,00
13,50
31,20
12,80
42,00
177,00
1,40
0
0,44
5,00
40,20

Kacang tanah sangrai
tanpa kulit ari biji
559,00
26,90
44,20
23,60
74,00
393,00
1,90
0
0,30
0
2,60

100

43

100

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI 1981.

Namun konsekuensinya, pengolahan yang umumnya berkaitan dengan proses
pencucian, perendaman, pemanasan, dan pemberian bahan kimia, bumbu, dan lain-lain
berdampak pada perbedaan kandungan nutrisi untuk masing-masing produk yang
dihasilkan (Tabel 2).
Beberapa produk olahan kacang tanah beserta dengan teknologi pengolahannya
disajikan berikut.

1. Kacang Asin
Kacang asin merupakan produk olahan kacang tanah yang cukup populer dan
digemari masyarakat. Produk ini biasanya dikonsumsi sebagai makanan ringan/selingan.
Adapun cara pengolahannya disajikan pada Gambar 1. Pada pengolahan kacang asin
perlu diperhatikan proses pemanggangannya dalam oven (dapat menggunakan oven
berbahan bakar arang) agar diperoleh kacang asin yang tingkat kematangannya baik dan
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seragam. Untuk itu, digunakan suhu 60oC selama 2–3 hari dan setiap 6 jam sekali harus
dibalik untuk meratakan panasnya.

Gambar 1. Cara pengolahan kacang asin.
Sumber: Astawan dan Astawan 1991.

2. Kacang Tanah Lemak dan Kalori Rendah (KTLKR)
Pada pengolahan ini, selain dihasilkan kacang tanah lemak rendah, juga diperoleh
hasil samping berupa minyak kacang. Ada tiga tahapan penting dalam pengolahan
KTLKR, yakni 1). penekanan atau pengepresan biji secara mekanis, 2). rekonstitusi atau
pengembalian biji ke bentuk semula dilakukan dengan perendaman air/bumbu, dan 3).
pengeringan atau penggorengan (Gambar 2 dan 3). Dengan cara ini, kerusakan protein
dapat dihambat dan kebersihannya relatif terjamin.
Proses pengepresan biji pada pembuatan KTLKR menurunkan kandungan lemak dari
50,0% menjadi 31,2% dan energi dari 445,2 Kal menjadi 311,4 Kal, sedangkan protein
meningkat dari 21,4% menjadi 37,4% (Santosa 1996). Demikian pula nilai cerna proteinnya (NPU=Net Protein Utilization) meningkat dari 93,0% menjadi 94,6%. Menurut Santosa et al. (1996), varietas-varietas kacang tanah yang sesuai untuk pengolahan KTLKR
adalah Tupai, Gajah, Rusa, Pelanduk, dan Kijang, sedangkan Kelinci kurang sesuai karena
bijinya relatif lebih mudah pecah pada saat proses pengepresan. Dengan demikian,
varietas-varietas unggul baru yang berbiji besar, seperti Kancil, Domba, Jerapah, Singa,
Talam 1, Takar 1 dan Takar 2 (Balitkabi 2012) juga sesuai untuk bahan baku KTLKR.
Lemak kacang tanah yang dominan tersusun dari asam lemak tidak jenuh menyebabkan kacang tanah sangat rentan terhadap oksidasi yang berakibat pada terjadinya
ketengikan (Patty dan Young 1982 dalam Darwati dan Pranoto 2010). Pengepresan bertujuan untuk mengurangi kandungan minyak/lemak pada biji, namun berakibat pada
rusaknya sebagian sel-sel biji yang membuat biji kacang tanah dapat menyerap minyak
10,23% pada proses penggorengan (Yuliana 2000, Salfarindo 2005 dalam Darwati dan
Pranoto 2010) sehingga rentan terhadap ketengikan dan umur simpannya menjadi
pendek (Santoso dan Yulianto 1992 dalam Darwati dan Pranoto 2010). Oleh karena itu,
sisa minyak diupayakan minimal dengan cara pemisahan menggunakan centrifuge atau
spinner (Gambar 3).
Pengolahan kacang tanah menjadi kacang tanah lemak dan kalori rendah menunjukkan penurunan persentase minyak sekitar 20,2% dan terjadi kenaikan persentase
protein 9–10%. Perkiraan perhitungan nilai kalori berdasarkan faktor nutrisi yang
diperhitungkan untuk protein dan minyak, masing-masing 3,47 dan 8,37 tanpa memperhitungkan nilai kalori karbohidrat yang terkandung di dalamnya.
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Gambar 2. Diagram alir pengolahan kacang tanah lemak dan kalori rendah.
Sumber : Santosa et al. 1993, Ginting et al. 2012.

Gambar 3. Cara pengolahan kacang tanah lemak dan kalori rendah.
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Komposisi kimia dan ultrastruktur. Minyak kacang tanah sebagian besar mempunyai komposisi trigliserida dan sebagian kecil digliserida dan monogliserida. Kadar asam
lemak tidak jenuh 80% dihitung dari total asam lemak yang dikandungnya, sedang asam
lemak jenuh adalah 20%. Asam lemak yang paling dominan adalah asam oleat dan asam
linoleat, yang merupakan asam lemak tidak jenuh (Adnan 1980, Santosa 1985). Dengan
analisis gas kromatografi didapatkan persentase asam-asam lemak bebas dalam minyak
biji kacang tanah. Contoh hasil analisis varietas Macan ditampilkan pada Tabel 3.
Selama berlangsungnya proses pematangan biji kacang tanah jumlah asam palmitat,
linoleat, eikosinat, behenat dan lignoserat menurun, sedangkan kadar asam oleat meningkat. Di dalam biji kacang tanah selama pematangan di pertanaman tidak menunjukkan pola komposisi asam lemak yang tetap pada minyak (Young dan Mason 1972 dalam
Santosa et al. 1993). Komposisi asam-asam lemak dipengaruhi oleh lokasi penanaman,
jenis tanah, musim dan varietas. Pada umumnya asam lemak yang paling banyak dipengaruhi komposisinya adalah asam oleat, linoleat, dan stearat (Tabel 3).
Ultrastruktur biji kacang tanah awal (KT) dan setelah dipres (KTLKR) dapat dilihat
dalam gambar 4, 5, dan 6. Granula globoid lemak yang semula banyak jumlahnya atau
rapat kedudukannya berubah menjadi sedikit jumlahnya atau jarang kedudukannya
(Gambar 5). Dengan tekanan yang lebih besar atau lebih kuat dan waktu pengepresan
lebih lama maka terjadi pengurangan kadar lemak lebih banyak. Minyak kacang tanah
yang telah dipres, sebagian besar keluar dari sel melalui plasmodesmata. Kenaikan persentase protein disebabkan terjadinya pengurangan minyak pada tahap pengepresan tersebut.
Gambar 6 menunjukkan sebagian granula globoid minyak yang masih melekat pada
bagian aleuron dan struktur biji kacang tanah lemak dan kalori rendah yang telah direkonstitusi. Granula globoid minyak berukuran dari 8–15 μm. Beberapa granula globoid
minyak berada di dalam sel dan terlihat beberapa plasmodesmata yang membuka. Pada
tahap pengolahan rekonstitusi sampai digoreng dengan minyak sayur relatif tidak terjadi
perubahan ultrastruktur, hanya terjadi perubahan ukuran ketebalan aleuron dari 11–17
μm menjadi 2–8 μm (Santosa dan Yulianto 1990 dalam Santosa et al. 1993).
Tabel 3. Identifikasi dan persentase asam lemak bebas dari kacang tanah lemak rendah varietas
Macan dengan analisis gas kromatografi.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Identifikasi asam lemak bebas
Asam Kaprilat (C8:0)
Asam Laurat (C12:0)
Asam Miristat (C14:0)
Asam Palmitat (C16:0)
Asam Palmitoleinat (C16:1)
Asam Stearat (C18:0)
Asam Oleat (C18:1)
Asam Linoleat (C18:2)
Asam Linolenat (C18:3)
Asam Arakidat (C20:0)
Asam Eikosinat (C20:1)
Asam Behenat (C22:0)

Asam lemak bebas
–
–
0,51
0,30
0,06
13,83
50,16
32,15
–
0,07
0,97
1,93

Sumber: Kanoni et al. 2008. –:tidak terdeteksi.
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Gambar 4. Ultrastruktur biji kacang tanah awal.

Gambar 5. Ultrastruktur biji kacang tanah setelah dipres.

Gambar 6. Struktur biji KTLKR setelah direkonsiliasi.
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3. Minyak Kacang Tanah
Kacang tanah dapat diekstrasi minyaknya untuk keperluan minyak makan/goreng,
minyak sayur, bahan baku dalam industri margarin dan bahan pelembut produk rerotian
(shortening). Ekstraksi minyak kacang tanah dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni pres
hidrolik (Gambar 3), pres ulir/expeller, dan dengan menggunakan pelarut atau kombinasi
ketiganya untuk mendapatkan minyak kasar. Kandungan minyak yang tertinggal pada
residu dengan ketiga cara ekstraksi tersebut masing-masing 7%, 5% dan 1%. Residu dari
proses pengepresan hidrolik maupun expelller dapat digiling dan dimanfaatkan sebagai
suplementasi protein untuk pakan ternak, sedang residu dari ekstraksi minyak dengan
pelarut dapat ditepung, lalu dimanfaatkan sebagai bahan pangan (Woodroof 1983 dalam
Santosa et al. 1993).
Minyak kasar hasil pengepresan selanjutnya dimurnikan dengan memisahkan asam
lemak bebas, warna dan aroma yang tidak dikehendaki. Minyak kacang tanah riskan
terhadap proses oksidasi yang menyebabkan ketengikan karena terutama terdiri dari asam
lemak tidak jenuh, sehingga diperlukan kondisi kedap air dan udara untuk pengemasannya. Adapun komposisi asam lemak bebas dari minyak kacang tanah disajikan pada Tabel
4. Komposisi asam lemak bebas pada minyak kacang tanah varietas Macan banyak
dipengaruhi oleh asam oleat, linoleat, dan palmitat (Tabel 4).
Cara Pres Hidrolis

Gambar 7. Proses pengolahan minyak kacang tanah.
Sumber: Santosa et al. 1993.

Press Expeller
Biji kacang tanah (kadar air 6%) dihancurkan dan dimasukkan secara kontinyu dalam
press expeller, yang terdiri dari silinder yang kokoh dengan tepi yang meruncing
menyerupai gilingan daging. Di dalam silinder terdapat saringan yang berlubang banyak.
Hancuran kacang tanah ditekan ke arah bagian ujung yang meruncing. Adanya gesekan
dan tekanan menyebabkan panas dan minyak terekstrak keluar. Minyak kasar keluar
melalui lubang-lubang saringan dan ditampung dalam ruangan expeller, selanjutnya
dimurnikan.
Ekstraksi dengan Pelarut
Pembuatan minyak kacang tanah dengan cara ekstrasi dengan pelarut memberikan
hasil yang tinggi dan mutu yang baik namun memerlukan peralatan khusus dan biaya
yang relatif mahal, sehingga dinilai kurang ekonomis.
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Tiga macam pelarut yang biasa digunakan yaitu hexana, ethanol 95% dan ethanol
absolut (Anonim 1962). Selanjutnya dilaporkan bahwa:
1. Ekstraksi minyak kacang tanah menggunakan ethanol absolut memberikan hasil yang
jauh lebih baik dibanding ethanol 95%.
2. Pada suhu 109,40 F, hexana memberikan hasil yang lebih baik dibanding ethanol 95%
namun sedikit kurang baik dibanding ethanol absolut.
3. Pada suhu 162,40 F, padatan bukan lemak lebih banyak terekstrak menggunakan
ethanol 95% dibanding ethanol absolut, dan
4. Minyak yang diekstrak dengan ethanol mempunyai warna dan lemak bebas lebih
banyak dibanding minyak yang diekstrak dengan hexana.
Pemurnian
Minyak kacang tanah hasil pengepresan masih berupa minyak kasar, sehingga perlu
dilakukan pemurnian. Pada tahap pemurnian, minyak kacang tanah kasar disaring untuk
memisahkan partikel-partikel kacang tanah yang ikut terbawa dalam pengepresan,
dilanjutkan dengan penjernihan melalui filter press. Dalam penjernihan diberikan perlakuan netralisasi asam lemak bebas menggunakan sodium hidroksida dan deodorisasi melalui proses pemanasan dalam keadaan vakum. Endapan yang terjadi akibat penggunaan
alkali dapat dipisahkan dengan cara sentrifugasi kecepatan tinggi. Pemurnian minyak
kasar hasil ekstraksi dengan pelarut bertujuan untuk menghilangkan asam lemak, warna
dan aroma yang tidak dikehendaki.
Residu dari proses pengepresan baik cara hidrolik maupun ”expeller” digiling dan dimanfaatkan sebagai suplementasi protein yang bermutu dalam ransum ternak. Sedangkan
residu dari proses ekstraksi dengan pelarut (solvent) setelah ditepung dapat dimanfaatkan
sebagai bahan pangan (Woodroof 1983).
Tabel 4. Identifikasi dan persentase asam lemak bebas dari minyak kacang tanah varietas Macan
dengan analisis gas kromatografi.
Jenis asam lemak bebas
Asam Kaprilat (C8:0)
Asam Laurat (C12:0)
Asam Palmitat (C16:0)
Asam Stearat (C18:0)
Asam Oleat (C18:1)
Asam Linoleat (C18:2)
Asam Linolenat (C18:3)
Asam Eikosinat (C20:1)
Asam Behenat (C22:0)

Asam lemak bebas (%)
1,27
0,55
21,91
1,82
33,04
30,95
1,82
1,02
5,61

Sumber: Santosa et al. 1993.

4. Pasta Kacang Tanah (Peanut Butter)
Pasta kacang tanah umumnya digunakan sebagai pengoles/selai pada roti tawar dan
bahan pengisi/campuran untuk produk rerotian, terutama kue kering dan kue basah. Pasta
kacang tanah dapat diolah dari semua varietas kacang tanah dengan tahapan pengolahan
seperti pada Gambar 8. Proses penyangraian sebagai tahap awal pengolahan sangat
penting karena akan berpengaruh pada warna produk yang dihasilkan. Pada penyang-
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raian, kadar thiamin menurun sejalan dengan perubahan warna biji, yakni sedikit coklat
(tinggal 20% dari kadar thiamin awal), coklat muda (14%), coklat (10%) dan coklat tua
(3%) (Santosa et al. 1993). Setelah disangrai, biji kacang tanah tersebut harus segera
didinginkan agar tidak lewat matang dan tingkat penyangraiannya homogen. Penambahan bahan pemanis, pengemulsi, dan lain-lain jumlahnya maksimum 10%.

Gambar 8. Proses pengolahan pasta kacang tanah.
Sumber: Santosa et al. 1993.

5. Tahu Kacang Tanah
Tahu berasal dari China dan merupakan salah satu bagian hidangan makanan seharihari masyarakat Indonesia. Tahu tidak hanya dibuat dari kedelai, tetapi juga dapat dibuat
dari kacang tanah yang telah dikurangi lemaknya (KTLKR). Dalam usaha diversifikasi
pangan dan pemanfaatan kacang tanah lemak dan kalori rendah (KTLKR) atau bungkil
kacang tanah dari industri minyak kacang tanah, dapat digunakan sebagai bahan baku
tahu. Tahap pengolahan tahu relatif sama dengan pengolahan tahu dari biji kedelai seperti
pada Gambar 9.

Gambar 9. Pembuatan tahu kacang tanah dari KTLKR.
Sumber: Santosa et al. 1993.

Ekstraksi dan pengendapan protein dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: pH,
suhu, waktu dan nisbah bahan dengan pelarut. Protein kacang tanah terdiri atas campuran
macam-macam protein dan enzim. Pada umumnya protein kacang tanah mudah diekstraksi atau mudah larut. Pengolahan KTLKR menjadi tahu menghasilkan produk
dengan kriteria sebagai berikut.
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1. Warna tahu yang dihasilkan agak kemerah-merahan karena kulit ari ikut teresktrak,
sehingga untuk meningkatkan kenampakan tahu perlu dipisahkan kulit ari setelah
pengepresan.
2. Rasa tahu lebih dapat diterima oleh para panelis karena relatif enak dengan aroma
dan cita rasa yang khas. Pengembangan lebih lanjut perlu memperhatikan teknik
pengolahan untuk menghilangkan aroma dan rasa yang tidak disukai sejalan dengan
kadar minyak yang dihasilkan.
3. Kepadatan tahu relatif kurang kompak, namun demikian tahu kacang tanah ini relatif
cocok untuk campuran sayur dalam bentuk partikel-partikel tahu di dalam sop.
4. Tekstur atau kekerasan tahu kacang tanah relatif lebih lunak daripada tahu kedelai.
Biji kacang tanah mempunyai kekurangan asam amino esensial metionin, isoleusin dan
lisin. Protein kacang tanah merupakan protein globulin yang terdiri atas arachin dan conarachin (St Angelo dan Mann 1973). Arachin dianggap sebagai fraksi yang homogen,
sedangkan con-arachin merupakan fraksi yang heterogen. Biji kacang tanah mengandung
9,1% kadar N-nya, 8,74% terdiri atas fraksi albumin, glutelin dan globulin. Tabel 6
memperlihatkan hasil analisis komposisi kimia tahu kacang tanah.
Tabel 6. Komposisi kimia tahu kacang tanah lemak kalori rendah.
Komponen
Kadar air (%)
Minyak (%)
Protein (%)
Abu (%)
Karbohidrat (%)

Bahan baku tahu
KTLKR
76,0
7,3
14,3
0,6
2,0

Kedelai
86,7
4,1
7,9
0,9
0,4

Sumber: Anggrahini dan Santosa 1987 dalam Santosa et al. 1993.

Kadar air tahu dari KTLKR lebih besar dari 70% dan kadar proteinnya lebih tinggi dari
tahu kedelai (Tabel 6). Komposisi kimia tahu kacang tanah secara keseluruhan telah
memenuhi Standar Nasional Indonesia, sehingga tahu KTLKR layak diproduksi untuk
dijual di pasaran.

6. Tepung Kacang Tanah
Tepung merupakan salah satu bentuk pengolahan kacang tanah. Dalam bentuk
tepung, kacang tanah akan lebih tahan lama disimpan karena berkurangnya kandungan
lemak pada saat proses pembuatan tepung. Di samping itu, penggunaannya lebih praktis
karena tepung kacang tanah dapat diolah menjadi beragam bentuk produk baik sebagai
bahan dasar maupun bahan substitusi.
Proses penepungan kacang tanah sulit dilakukan karena memiliki kadar lemak tinggi
yang akan menyebabkan terbentuknya pasta. Salah satu cara untuk mempermudah
penepungan adalah dengan berbagai perlakuan seperti suplementasi, pemanasan, manipulasi pH (Noor 1987 dalam Tastra et al. 1993). Selain itu, untuk memperbaiki warna/kenampakan tepung maka kulit ari kacang tanah juga perlu dihilangkan. Salah satu cara
penghilangan kulit ari adalah dengan merendam biji kacang tanah ke dalam air mendidih
selama 45 detik, kemudian dikeringkan pada suhu 120 oC dalam oven dengan aliran
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udara hingga kandungan airnya mencapai 5,9–6,4%. Kandungan air tersebut sesuai untuk
pemisahan kulit ari biji kacang tanah (Tastra et al. 1993).
Perlakuan lain dalam pembuatan tepung kacang tanah adalah penghilangan citarasa
kacang mentah. Salah satu caranya adalah dengan perlakuan penguapan menggunakan
uap panas selama 10 menit sehingga diperoleh kacang tanah dengan citarasa tawar.
Kemudian dikeringkan dengan alat penggering sampai kadar air aman disimpan (<12%),
selanjutnya digiling hingga menjadi tepung (Gambar 10).

Gambar 10. Tahapan proses pembuatan tepung kacang tanah.
Sumber: Tastra et al. 1993.

7. Kue Kering (cookies) Kacang Tanah
Bahan dasar yang digunakan adalah tepung kacang tanah lemak rendah (biji kacang
tanah yang sudah dipisahkan minyaknya, kemudian digiling menjadi tepung). Tepung ini
dapat dikomposit/dicampur dengan tepung lain, misalnya tepung umbi-umbian atau
386

Yulifianti et al.: Teknologi Pengolahan dan Produk Olahan Kacang Tanah

serealia untuk meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki sifat sensoris produk olahannya.
Tepung komposit yang terdiri atas tepung kacang tanah lemak rendah, tepung ubikayu,
dan tepung garut dengan perbandingan 2:2:1 menghasilkan kue kering yang paling
disukai panelis. Tepung komposit ini mengandung 29,4% protein, 25,6% lemak, dan
34,4% karbohidrat. Tepung garut digunakan agar tekstur kue kering yang dihasilkan
lembut dan renyah (Santosa dan Damardjati 1991 dalam Santosa et al. 1993). Bila tepung
garut sulit diperoleh, dapat digunakan tepung tapioka atau maizena (Widowati dan
Setyono 1992 dalam Santosa et al. 1993). Adapun proses pembuatan kue kering disajikan
pada Gambar 11.

Gambar 11. Proses pembuatan kue kering dari tepung komposit.
Sumber: Santosa et al. 1993.

Selain itu, tepung juga dapat diolah dari biji kacang tanah tanpa pemisahan lemak.
Namun tepung ini harus disimpan dengan baik, yakni dalam kemasan kedap udara dan
suhu rendah agar tidak mudah teroksidasi. Sebaiknya setelah dibuat tepung, segera diolah
menjadi produk jadi, seperti bahan pengisi roti, kue basah maupun kue kering. Kue kering
dapat pula diolah dari campuran tepung kacang tanah dengan tepung mocaf (tepung
kasava modifikasi) dan terigu dengan perbandingan 34%:53%:13% (Ginting et al. 2012).
Komposisi kimia komponen tepung komposit yang digunakan dalam pembuatan cookies
disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Komposisi kimia tepung KTLKR, tepung garut dan tepung kasava (b/b).
Komponen
Tepung KTLKR
Tepung garut
Tepung ubikayu

Kadar air (%)
7,1
6,1
11,3

Protein
(%)
58,9
0,1
0,5

Lemak (%)
25,1
0,1
0,2

Abu
(%)
3,1
0,1
0,1

Karbohidrat1)
(%)
5,8
93,6
87,9

1)

By difference.
Sumber: Santosa dan Damardjati 1991.

Analisis sifat-sifat amilografi adonan cookies dari beberapa formula tepung komposit
disajikan pada Tabel 9. Penambahan tepung KTLKR menaikkan suhu dan waktu gelatinisasi, serta suhu puncak gelatinisasi, sebaliknya menurunkan viskositas dari adonan tersebut, baik pada viskositas puncak maupun viskositas pada suhu 50 oC. Penambahan 4
bagian tepung KTLKR menunjukkan sifat-sifat amilografi yang sudah tidak bisa diamati
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lagi secara jelas karena hanya membentuk garis lurus mendatar. Hal ini karena tepung
KTLKR mempunyai kadar karbohidrat rendah dan protein tinggi (lebih 50%). Pada uji
organoleptik, panelis memberikan nilai cita rasa dan penerimaan secara umum yang tertinggi pada formula KTLKR : Ubikayu : Garut = 2 : 2 : 1.
Dari tiga bahan yang diuji, tepung KTLKR mempunyai kadar lemak dan protein tertinggi, sebaliknya kadar karbohidrat rendah. Komposisi bahan baku tepung KTLKR yang
digunakan dalam tepung komposit tidak menimbulkan masalah, malahan meningkatkan
kadar protein dan lemak produk (Tabel 8).
Tabel 8. Komposisi kimia (b/b) berbagai formula tepung komposit.
Komponen adonan
KTLKR
Kassava
Garut
8
4
1
1
3
1
2
2
1
3
1
1
4
0
1

Kadar air
12,5
12,2
9,4
9,3
9,1

Kandungan bahan (%)
Protein
Lemak
Abu
8,8
19,7
0,8
27,5
22,3
1,0
29,4
25,6
1,2
40,6
29,2
1,5
50,6
31,1
2,1

Karbohidrat1)
58,2
37,0
34,4
19,4
7,3

KTLKR : Tepung kacang tanah lemak kalori rendah; 1) By difference.
Sumber: Santosa dan Damardjati 1991.

Tabel 9. Sifat-sifat amilografi adonan cookies dari beberapa komponen tepung.
Sifat amilografi
Gelatinisasi (oC)
Waktu Gelat. (menit)
Suhu puncak Gelat. (oC)
Viskositas puncak (BU)
Viskositas 50 oC (BU)

0:1:4
61,5
21
84
740
650

Perhitungan komponen tepung
1:1:3
2:1:2
3:1:1
68,3
69,0
70,5
25,5
26
27
88,5
91,5
93,0
450
320
140
430
280
130

4:1:0
0
0
0
0
0

1)
merupakan perbandingan antara tepung kacang tanah lemak rendah (KTLKR) : tepung garut : ubikayu
Sumber: Santosa dan Damardjati 1991.

8. Biskuit Kacang Tanah
Biskuit dapat diolah dari adonan beras dan adonan lain. Adonan biskuit mempunyai
kadar lemak yang relatif rendah dan jumlahnya tidak melebihi 22% dari berat tepung.
Tepung gula yang digunakan secara normal sekitar 2% lebih tinggi dari kadar lemak adonan. Produk biskuit ada dua jenis: biskuit fermentasi dan biskuit non fermentasi. Biskuit
non fermentasi digolongkan sebagai biskuit yang lemah (soft dough biscuit) dan biskuit
fermentasi digolongkan sebagai biskuit yang keras (hard dough biscuit).
Pengolahan
Pengolahan biskuit sebagai berikut: mentega putih + tepung susu dicampur sehingga
terbentuk cairan, pencampuran dilakukan dengan alat waring blender kecepatan tinggi
selama 6 menit. Campuran yang berbentuk cairan ini ditambah tepung sedikit demi sedikit
dengan menambahkan asam dan baking powder secukupnya. Adonan kering ini ditambah
air 25–35 ml dalam 100 g adonan, dan diaduk sampai dapat dibuat adonan sesuai
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dengan cetakan yang diinginkan (lembaran adonan dengan tebal 3 mm). Adonan yang
dicetak ini diletakkan dalam loyang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 120 0C selama
15–20 menit. Roti biskuit siap dihidangkan/disimpan dalam pengemas, sesudah dianginanginkan.
Komposisi kimia
Biskuit yang terbuat dari tepung campuran kacang gude : kacang hijau : kacang tanah
lemak dan kalori rendah : terigu mempunyai nilai komposisi kimia sesuai dengan SII
(Tabel 10). Biskuit dari berbagai formula campuran tepung gude, kacang hijau, kacang
tanah lemak dan kalori rendah dan terigu mempunyai variasi kadar air 3,4–5,1%.
Tabel 10. Nilai komposisi kimia biskuit campuran dari tepung gude : kacang hijau : kacang tanah
lemak kalori rendah : terigu dengan rasio 30:10:40:20.
Komposisi kimia
Air
Protein
Lemak
Abu
Karbohidrat
Daya cerna
Energi K Kal/gram

Nilai (%)
4,9
20,2
19,4
2,5
58,1
71,8
487,0

Sumber: Santosa et al. 1993.

9. Produk Cair (Susu) Kacang Tanah
Produk cair kacang tanah merupakan salah satu tambahan bentuk makanan dari
bungkil kacang tanah, sebagai salah satu usaha menunjang diversifikasi pangan. Produk
ini bisa disebut dengan susu kacang tanah, terbuat dari tepung bungkil kacang tanah, gula
pasir dan air distilata. Apabila dalam proses ditambahkan zat pengental (guar gum) dihasilkan produk cair kental manis kacang tanah (Santosa 1991). Produk cair kental manis
kacang tanah ini dapat disejajarkan dengan susu kental manis produk hewani. Cara pembuatan produk cair kacang tanah disajikan dalam Gambar 12.

Gambar 12. Proses pembuatan produk cair kental manis kacang tanah.
1)
Untuk produk cair kacang tanah tidak ditambah gaur gum/pengental.
Sumber: Santosa et al. 1993.
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Bungkil kacang tanah merupakan hasil samping pengepresan biji kacang tanah,
mempunyai kadar protein yang tinggi dan selama ini baru dimanfaatkan sebagai makanan
ternak (Noor 1985). Bungkil kacang tanah yang dibuat produk cair kacang tanah ini mempunyai komposisi yang berbeda dengan yang dihasilkan oleh pabrik pengolah minyak,
terutama kadar protein dan lemaknya. Hal ini disebabkan oleh alat yang digunakan untuk
mengekstrak minyak berbeda kemampuannya. Namun demikian pengurangan minyak
dapat ditingkatkan sampai 80% (Adnan 1980) sehingga dapat meningkatkan kadar
protein. Dengan kata lain penggunaan alat pres hidrolik dapat diatur sehingga diperoleh
kadar protein dan lemak yang dikehendaki. Tabel 11 menunjukkan komposisi kimia
tepung bungkil kacang tanah varietas Gajah dan produk cair kental manis kacang tanah
(Santosa 1991).
Enzim lipoksigenase merupakan salah satu senyawa yang dapat memacu oksidasi
minyak atau lemak. Terjadinya oksidasi lemak dapat merusak protein dan atau bau, citarasa yang ditimbulkan tidak disukai (Santoso 1986). Kacang tanah mengandung enzim
lipoksigenase yang aktivitasnya lebih rendah dibanding kedelai. Enzim ini dapat menjadi
penyebab bau langu (beany flavor) pada pengolahan produk cair kedelai. Bau langu ini
dihasilkan dari oksidasi asam linoleat, dimana oksidasi yang menimbulkan flavor tersebut
adalah cis dan trans 2-U-pentenyl foran. Pada proses pemanasan terjadi penurunan aktivitas dari 13,8 menjadi 0,11 unit absorbansi per gram dalam enzim lipoksigenase.
Antitripsin merupakan senyawa antigizi yang umumnya terdapat pada kacangkacangan. Senyawa antitripsin dalam kacang tanah mengakibatkan kurang efisiennya
pemakaian nitrogen yang telah diserap oleh tubuh (Cama dan Morton 1950). Sedang
pada tikus senyawa ini dapat menaikkan kebutuhan asam amino yang mengandung sulfur
(Kakade 1974). Pada pengolahan produk cair kacang tanah, antitripsin turun selama
pemanasan dari 196,9 menjadi 0,01 unit/g.
Selain produk-produk di atas, juga dikenal produk bumbu kacang untuk sate, gadogado dan pecel yang umumnya dibuat secara tradisional. Biji kacang digoreng terlebih
dahulu, lalu dihaluskan bersamaan dengan penambahan bumbu-bumbu sesuai dengan
tujuan penggunaannya.
Tabel 11. Komposisi kimia tepung bungkil kacang tanah varietas Gajah dan produk cair kental manis
kacang tanah.
Komposisi (%)
Kadar air
Protein
Lemak
Kadar abu
Karbohidrat
Aktivitas
- lipoksigenase (unit Abs/g)
- antitripsin (unit/g)
Viskositas
pH

Tepung bungkil
6,1
31,7
30,1
2,5
29,6
13,8
196,9

Sumber: Santosa et al. 1993.
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Produk cair kental manis
58,8
2,8
0,7
1,9
35,8
0,11
0,2
16,2
6,08

PENENTUAN CITARASA DAN PERGESERAN SELERA KONSUMEN
Citarasa produk KTLKR merupakan salah satu indikator utama dalam penentuan
preferensi makanan. Aspek lain yang juga mempengaruhi citarasa adalah harga, kepraktisan penyajian, manfaat bagi kesehatan, dan kemudahan untuk mendapatkan produk
tersebut. Aspek tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi konsumen.
Indikator KTLKR sebagai produk olahan adalah gurih, renyah, dan tidak berminyak secara
visual. Indikator citarasa KTLKR tersebut dapat mempengaruhi “willingness to pay” (WTP)
konsumen dan bersedia membayar lebih mahal produk tersebut. Oleh karena itu teknik
pengolahan kacang tanah untuk memenuhi selera konsumen sangat diperlukan.
Salah satu komponen yang merugikan kacang tanah adalah oksidasi lemak yang menyebabkan aroma tengik, radikal bebas, dan peroksida sebagai hasil dari peroksidasi
lemak yang dapat merusak protein dan zat gizi lain dari kacang tanah, sehingga akan
mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan aspek yang menguntungkan
adalah antioksidan, komponen gizi kacang tanah yang dapat menstabilkan proses oksidasi
lemak.
Pergeseran konsumsi kacang tanah dari bentuk yang sederhana menjadi KTLKR dan
produk olahan yang lebih beragam, memberikan peluang yang lebih luas bagi penyediaan
produk pangan dengan citarasa konsumen.
Dewasa ini perubahan perilaku konsumen tidak hanya pada citarasa, tetapi juga
menuntut pangan fungsional dan higienis. Masyarakat di negara-negara maju memberi
perhatian lebih besar pada bahan makanan yang berkadar lemak rendah atau kalori
rendah. Di Amerika Serikat, misalnya, sebagian besar orang dewasa cenderung mengkonsumsi makanan yang berkadar lemak rendah atau tidak berlemak sama sekali dan atau
berkalori rendah. Konsumen berusaha menghindari kadar kolesterol darah dan menghindari mengkonsumsi lemak hewani. Masyarakat yang menginginkan struktur tulang yang
kokoh akan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Untuk mencegah kanker
usus besar (kolon), mereka akan mengkonsumsi makanan berserat dan bagi yang ingin
mempertahankan berat badan akan memperhatikan nilai kalori dalam makanannya. Ini
merupakan contoh kecenderungan masyarakat dalam memilih makanan yang tidak hanya
mengutamakan citarasa atau “selera”, tetapi sudah bergeser pada pangan fungsional.
Pengembangan produk pangan hingga saat ini terfokus pada jumlah dan jenis lemak,
sedangkan kualitas belum mendapat perhatian. Berkaitan dengan teknologi KTLKR, maka
komponen protein dan lemak rendah serta kalori rendah diperlukan dalam proses pengolahan kacang tanah dan produk olahannya.

PROSPEK PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KACANG TANAH
Pengembangan agroindustri kacang tanah memerlukan ketersediaan bahan baku yang
lumintu dan memenuhi standar mutu serta ‘bebas’ aflatoksin agar dapat bersaing di pasar
bebas dan produk olahannya aman dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian
mutu melalui penanganan pra dan pasca panen serta proses pengolahan yang tepat (good
agricultural practices, good handling practices dan good manufacturing practices) mulai
dari bahan baku polong dan biji kacang tanah sampai produk akhir (from farm to table)
seperti yang disarankan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC/RCP 51 2003) dalam
Damardjati (2005) yang melibatkan seluruh stakeholders (petani produsen, penebas,
pedagang dan industri pengolahan). Peningkatan kepedulian terhadap bahaya aflatoksin
melalui sosialisasi dan penyuluhan, penerapan regulasi ambang batas aflatoksin (total 20
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ppb) dan kebijakan yang memberi insentif harga jual untuk polong/biji kacang tanah yang
memenuhi standar mutu diperlukan guna memacu upaya pengendalian mutu kacang
tanah dan produk olahannya dari tingkat petani sampai dengan konsumen. Bentuk kemitraan antara petani dengan industri pengolahan kacang tanah merupakan salah satu
alternatif yang dapat memberi jaminan harga jual yang memadai kepada petani sesuai
dengan mutu polong kacang tanah yang dihasilkan, sehingga perlu dibina dan dikembangkan. Sosialisasi cara penentuan mutu dan harga jual di tingkat pabrik perlu dilakukan
agar petani/penebas/pedagang pengumpul terdorong untuk menangani hasil panennya
dengan baik guna mendapatkan harga jual yang tinggi.
Selain itu, diperlukan dukungan teknologi pengolahan dan peralatan yang memadai
serta adanya permintaan/pasar, preferensi/perilaku dan daya beli konsumen. Pengembangan produk-produk olahan kacang tanah cukup prospektif dan teknologi pengolahannya juga sudah tersedia, bahkan kacang garing dan kacang telur telah diproduksi oleh
industri besar, seperti kacang Garuda dan Dwi Kelinci. Namun, produk-produk lain seperti
bumbu kacang masih diproduksi secara tradisional pada tingkat skala kecil dan menengah,
sedang produk selai dan rerotian dari tepung komposit kacang tanah belum banyak diproduksi, sehingga berpeluang untuk dikembangkan dan ditingkatkan skala produksi dan
kualitasnya. Oleh karena itu, diperlukan promosi untuk pengembangan produk-produk tersebut dalam upaya mendukung diversifikasi pangan dan sekaligus meningkatkan nilai
tambahnya.

PENUTUP
Penggunaan kacang tanah di Indonesia sebagian besar untuk konsumsi. Diversifikasi
dan promosi produk-produk olahan kacang tanah, seperti kacang tanah lemak dan kalori
rendah, minyak, selai dan rerotian perlu dikembangkan di samping produk-produk tradisional yang telah dikenal masyarakat untuk memperluas pemanfaatan dan meningkatkan
nilai tambahnya.
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