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ABSTRAK
Pengkajian ini bertujuan untuk menguji metode pengukuran susut pascapanen dan mengetahui keragaan susut pascapanen kedelai mulai panen hingga penyimpanan biji. Pengkajian ini
dilaksanakan pada tahun 2012 didua provinsi sentral produksi kedelai, yakni DI Yogyakarta
(Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul) dan Banten (Kabupaten Pandenglang dan Lebak).
Pada setiap propinsi dipilih dua Kabupaten sentra produksi kedelai dan tiap kabupaten dipilih
dua Kecamatan. Kegiatan pengukuran susut pascapanen kedelai dilakukan pada saat pemanenan, pengangkutan, pengeringan, perontokan, dan penyimpanan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa: (1) metode yang digunakan pada pengkajian ini dapat digunakan untuk pengukuran susut pascapanen kedelai secara nasional, dan (2) rata-rata susut pascapanen kedelai di
empat kabupaten adalah sebesar 5,5% (berkisar 2–8%), disebabkan oleh berbagai faktor,
yakni: varietas kedelai, serta cara panen, pengangkutan dan cara perontokan.
Kata kunci: susut pascapanen, kedelai.

ABSTRACT
This study was aimed to test the method of measurement of soybean postharvest losses. The
research was conducted in 2012 in the province of Yogyakarta (Bantul and Gunung Kidul
regency) and Banten (Pandeglang and Lebak regency) where the provinces were the center of
soybean production. Two districts were selected in each regency. Soybean postharvest activities
shrinkage measurement consists of harvesting stages, involve of transportation, drying,
threshing, and storage. The results showed that (1) methods for measuring soybean postharvest
losses can be used to measure the shrinkage soybean nationally, and (2) the average soybean
postharvest losses results in 4 districts was 5.5% (between 2-8%) which was caused by variety
of factors, i.e soybean variety, harvesting, transportation and threshing.
Keywords: postharvest losses, soybean.

PENDAHULUAN
Penanganan pascapanen kedelai adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak
kedelai dipanen sampai dipasarkan. Dengan demikian kegiatan penanganan pascapanen
kedelai meliputi kegiatan pemanenan, pengangkutan, pengeringan, perontokan dan
penyimpanan (Purwadaria 1989).
Kehilangan hasil terjadi pada setiap kegiatan penanganan pascapanen. Kehilangan
hasil dapat secara kuantitatif (susut bobot) maupun kualitatif (susut mutu). Penanganan
pascapanen kedelai bertujuan untuk: (a) menjaga kualitas atau mutu kedelai agar tetap
tinggi seperti pada saat panen, (b) menekan tingkat kehilangan secara kuantitatif (susut
tercecer), dan (c) mendapatkan harga jual kedelai yang tinggi (Sudaryono dan Setyono
1991). Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, maka penanganan pascapanen kedelai
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secara konvensional yang umum dilakukan petani perlu dicermati. Cara penanganan yang
baik perlu diteruskan, sedangkan cara yang kurang baik perlu diganti dengan cara yang
lebih baik. Jika memungkinkan, penanganan panen dan pasca panen perlu menggunakan
peralatan mekanis yang tepatguna (Sudaryono et al. 1992; Suismono 2012).
Data atau informasi hasil penelitian tentang kehilangan hasil pascapanen kedelai di
Indonesia masih sangat terbatas. Dalam Laporan Tahunan Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Timur Tahun 2013 juga tidak menyebutkan mengenai tingkat kehilangan hasil kedelai di
Jawa Timur (Anonimous 2014). Dalam tulisan Tastra et al. (2013) juga tidak secara eksplisit disebutkan tingkat kehilangan (susut hasil) pascapanen kedelai pada setiap tahapan
proses pascapanen. Purwadaria (1989) memprediksi tingkat kehilangan pascapanen
kedelai berupa susut tercecer berkisar antara 10–15,5%, sedangkan susut mutu 2,5–8%.
Besarnya susut pascapanen yang dilakukan petani beragam menurut cara penanganan
pascapanen (pentuan kadar air panen, pengaruh musim, pengangkutan, penjemuran, penundaan, dan perontokan).
Hingga kini belum ada data susut pascapanen kedelai yang dipublikasikan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, pengkajian ini bertujuan untuk menguji metode
pengukuran susut dan mengetahui keragaan susut pascapanen kedelai di sentra produksi.

BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan pada tahun 2012 di Provinsi DI Yogyakarta (Kabupaten
Bantul dan Gunung Kidul) dan Banten (Kabupaten Pandenglang dan Lebak). Pada setiap
propinsi dipilih dua kabupaten sentra produksi kedelai dan pada setiap kabupaten dipilih
dua kecamatan.
Bahan pengkajian adalah tanaman kedelai milik petani di lokasi penelitian yang
siap dipanen. Peralatan yang digunakan adalah alat ubinan berukuran 5 m x 5 m, sabit,
alat terpal plastik berukuran 8 m x 8 m, mesin perontok (power thresher), dan lantai jemur
semen. Adapun ruang lingkup penegkajian adalah pengukuran susut pascapanen kedelai
pada tahapan pemanenan, pengangkutan, pengeringan, perontokan, dan penyimpanan.
Data yang diperoleh dari berbagai lokasi dianalisis secara tabular untuk mengetahui nilai
rata-rata susut hasil dari berbagai proses mulai panen hingga penyimpanan kedelai.

Susut Panen
Susut tercecer panen kedelai adalah susut berat karenatercecer pada saat panen di
lahan budidaya. Perhitungan susut panen kadar air rendah adalah:
T1+T2
STPK = ―――――――― x 100%
B + (T1+T2)
STPK adalah Susut panen kedelai, T1 = Bobot polong/biji kedelai tercecer dalam
petak ubinan, T2= Bobot polong/biji tercecer pada alas penampungan brangkasan kedelai, dan B= Bobot biji kedelai hasil perontokan dari ubinan.

Susut Pengangkutan
Susut tercecer pengangkutan terjadi pada saat pengangkutan brangkasan kedelai dari
lahan sawah/ladang menuju tempat penjemuran. Pengangkutan dilakukan dengan cara
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digendong, dipikul atau menggunakan pedati/gerobak, motor maupun mobil. Perhitungan
susut tercecer pengangkutan adalah:
STPgK

(A-At) x NBK
= ―――――――――― x 100%
(B+ ((A-At)x NBK)

STPgK = Susut tercecer pengangkutan kedelai, A= Bobot brangkasan kedelai sebelum
diangkut, At = Bobot brangkasan kedelai setelah diangkut, B = Bobot biji kedelai setelah
kering dan dirontokan.

Susut Pengeringan
Pengeringan dilakukan sesuai dengan kebiasaan petani, baik cara, tempat, dan
perlakuan selama pengeringan. Perhitungan susut pengeringan adalah:
T1+T2
STPjK = ―――――――― x 100%
B + T1+T2
STP jK = Susut penjemuran kedelai, T1 = Bobot biji kedelai tertinggal di dalam alas
setelah pengeringan, T2 = Bobot kedelai tercecer/terlempar di luar alas pengeringan, dan
B = Bobot biji kedelai hasil perontokan.

Susut Perontokan
Perontokan dilakukan secara manual dan mekanis. Susut tercecer perontokan terdiri
dari tigakomponen, yakni (1) tercecer karena terlempar ke luar alas perontokan, (2) susut
karena biji kedelai tidak terontok dan masih menempel pada polong, dan (3) susut karena
terbuang bersama limbah perontokan.
Perhitungan susut perontokan secara manual adalah:
T1+T2+T3
STPrK = ―――――――― x 100%
B + T1+T2+T3
STPrK= Susut tercecer perontokan kedelai secara manual, B = Bobot biji kedelai hasil
perontokan, T1= Bobot biji kedelai yang tercecer di luar alas perontokan, T2 = Bobot biji
kedelai yang tidak terontok, dan T3 = Bobot biji kedelai yang terbuang bersama kotoran.
Perhitungan susut perontokan secara mekanis adalah:
T1m+T2m+T3m
STPrKm = ―――――――――――― x 100%
Bm + T1m+T2m+T3m
STPrKm = Susut tercecer perontokan kedelai secara mekanis, Bm = Bobot biji kedelai
hasil perontokanmekanis, T1m = Bobot biji kedelai yang tercecer di luar alas perontokan,
T2m = Bobot biji kedelai yang tidak terontok, dan T3m = Bobot biji kedelai yang
terbuang bersama kotoran.
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Susut Penyimpanan
Susut penyimpanan adalah susut yang terjadi selama proses penyimpanan. Pengukuran susut penyimpanan dilakukan dengan cara menimbang biji sebelum dan sesudah
penyimpanan. Perhitungan susut selama penyimpanan biji kedelai adalah:
SBP

=

BBKSP–BBKStP
―――――――――― x 100%
BBKStP

SBP = Susut tercecer kedelai kering selama penyimpanan; BBKSP = Bobot biji
kedelai kering sebelum penyimpanan; BBKStP = Bobot biji kedelai kering setelah penyimpanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Varietas terhadap Susut Panen
Varietas Anjasmoro sangat tahan rontok, disusul varietas Makalika, Grobogan, dan
Baluran. Tingginya susut panen pada varietas Baluran dan Grobogan (2-2,5%, Gambar 1)
disebabkan bila biji kedua varietas tersebut telah mencapai matang fisiologis dan polong
mudah pecah. Dengan kata lain, pecah polong saat biji mencapai matang fisiologis berkontribusi terhadap tingginya susut panen kedelai. Sebaliknya, varietas Anjasmoro pada
pengkajian ini menunjukkan susut panen terendah. Ini berarti polong varietas Anjasmoro
pada saat matang fisiologis tidak mudah pecah (ketahanan terhadap pecah polong tinggi,
sesuai dengan yang tertulis dalam deskripsi varietas Anjasmoro (Anonimous 2002).

Gambar 1. Pengaruh varietas kedelai terhadap susut hasil saat panen

Pengaruh Cara Panen terhadap Susut Panen
Cara dan alat panen mempengaruhi susut panen kedelai. Cara panen yang banyak
dilakukan petani adalah memotong pangkal batang sekitar 5 cm dari permukaan tanah
dengan sabit atau mencabut tanaman kedelai. Sebanyak 43,75% responden menggu-
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nakan sabit biasa dalam melakukan panen, 6,25% menggunakan sabit bergerigi, dan 50%
menggunakan alat lainnya seperti gatul, parang,dan tangan. Susut panen tertinggi (2,5%)
terjadi jika menggunakan sabit bergerigi, dan terendah (0,2%) terjadi jika panen dilaksanakan dengan mencabut tanaman (Gambar 2). Tingginya susut hasil karena cara panen
menggunakan sabit bergerigi adalah karena tanaman mengalami goncangan dengan
intensitas tinggi pada saat panen. Dengan demikian, kajian ini membuktikan bahwa cara
panen kedelai mempengaruhi susut hasil, sebagaimana dinyatakan juga oleh Purwadaria
(1989).
Meskipun cara panen dengan mencabut tanaman menghasilkan susut hasil terendah,
cara ini tidak dianjurkan karena dapat cara tersebut memungkinkan terbawa/terikutnya
akar tanaman. Hal demikian menyebabkan bahan organik (akar tanaman) terangkut ke
luar lahan sehingga dapat menurunkan kadar bahan organik tanah. Cara panen dengan
mencabut tanaman biasanya memerlukan tenaga kerja panen yang lebih banyak. Selain
itu, tanah yang terikut akar tanaman akan memperbanyak kotoran yang bercampur biji
pada saat perontokan. Hal ini akan lebih menyulitkan pekerjaan selanjutnya yakni pembersihan biji.Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa panen kedelai dengan cara memotong pangkal batang tanaman dengan sabit dan/atau parang yang tidak bergerigi
(sebanyak 93,75% responden) adalah sudah benar. Dengan kata lain, rekomendasi penggunaan sabit berberigi untuk panen padi tidak dapat dianjurkan untuk panen kedelai.

Gambar 2. Pengaruh cara panen terhadap susut hasil saat panen

Pengaruh Cara Pengangkutan terhadap Susut Hasil
Pengangkutan brangkasan kedelai menggunakan motor menyebabkan susut hasil (saat
pengangkutan) tertinggi, yakni mencapai 1,3%; sementara yang terendah adalah apabila
menggunakan gerobak (Gambar 3). Belum dapat dijawab secara pasti dari kajian ini
kenapa hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, kajian secara lebih mendalam mengenai pengaruh cara pengangkutan brangkasan kedelai hasil panen terhadap tingkat susut hasil
sangat diperlukan. Kemungkinan yang terjadi adalah, pengangkutan dengan motor biasanya dengan kecepatan/laju lebih tinggi daripada pengangkutan dengan gerobak. Selain
itu, brangkasan yang diangkut dengan motor sangat terbuka sehingga lebih memungkinkan brangkasan terjatuh/tercecer, sedangkan brangkasan yang diangkut dengan gerobak
lebih tertutut/terhalang untuk kemungkinan tercecer/terjatuh.
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Gambar 3. Pengaruh alat angkut brangkasan kedelai terhadap susut hasil saat pengangkutan

Pengaruh Alat Perontok terhadap Susut Hasil
Perontokan dengan cara manual (dipukul) menggunakan alat bambu atau pelepah
daun kelapa menyebabkan susut lebih banyak dibandingkan menggunakan mesin perontok, yakni dengan nilai masing-masing 2,7% dan 2% (Gambar 4). Perontokan kedelai juga
dipengaruhi oleh jenis dan luas alas area perontokan. Umumnya petani menggunakan
terpal plastik sebagai alas perontokan dengan luasan yang tidak memenuhi standar (3 m x
4 m). Luas alas perontok standar adalah 8 m x 8 m (Anonim 2012).

Gambar 4. Pengaruh alat perontok terhadap susut perontokan kedelai

Hasil pengukuran di empat kabupaten sentra produksi menunjukkan bahwa susut
pascapanen kedelai rata-rata 5,5%, dengan kisaran 2–8% (Tabel 1). Hasil pengkajian ini
berada pada batas bawah perkiraan susut pascapanen kedelai seperti yang diduga oleh
Purwadaria (1989), yakni berkisar 5-10%. Susut tertinggi terjadi pada tahap perontokan.
Di Kabupaten Gunung Kidul, susut pascapanen tertinggi disebabkan panen dilakukan
setelah tanaman melalpaui umur optimum sehingga banyak polong yang pecah dilapang,
dan cara panen masih manual dengan alas perontokan tidak memenuhi standar (Anonim,
2012).
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Tabel 1. Rata-rata susut hasil pascapanen kedelai, 2012.
Tahapan pascapanen

Susut hasil (%)
Gunung Kidul

Bantul

Pandenglang

Lebak

Rata-rata

Pemanenan

1,72

0,80

2,79

0,19

1,38

Pengangkutan
Pengeringan

1,23
0,21

0,66
0,06

1,26
0,51

0,84
0,30

0,99
0,27

Perontokan

2,63

0,36

1,62

2,42

1,76

Penyimpanan

1,6

-

0,6

-

1,23

Jumlah

7,39

1,88

6,78

3,76

5,5

KESIMPULAN
1. Metode pengukuran susut pascapanen kedelai yang digunakan dalam pengkajian ini
dapat digunakan sebagai acuan untuk pengukuran susut hasil kedelai secara nasional,
termasuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena nilai rata-rata yang diperoleh tidak
jauh berbeda dengan dugaan/perkiraan oleh peneliti yang kompeten di bidang ini.
2. Rata-rata susut hasil pascapanen kedelai di empat kabupaten 5,5% yang disebabkan
oleh faktor varietas, cara panen, cara pengangkutan, dan cara perontokan yang berbeda. Varietas kedelai Anjasmoro terbukti memiliki sifat ketahanan pecah polong saat
panen cukup tinggi. Sifat ini bukan saja baik dari aspek susut panen secara kuantitatif,
namun demikian juga baik dari aspek kualitatif, yakni yang terkait dengan mutu benih
dalam upaya penangkaran benih kedelai.
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