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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan garam 
terhadap beberapa komponen  mutu polong kacang tanah  (Arachis hypogea L.) selama 
penyimpanan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Perlakuan terdiri atas G1 (kontrol), G2 (konsentrasi garam 5%), G3 (konsentrasi garam 
10%), G4 (konsentrasi garam 15%) dan G5 (konsentrasi garam 20%).  Setiap perlakuan 
dibuat tiga (3) ulangan. Parameter yang diamati meliputi kadar air, kadar garam, 
persentase rendemen, polong rusak, polong keriput, total jamur dan rasa. Data hasil 
pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan 
software Co-Stat. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Beda Nyata 
Jujur (BNJ) dengan taraf nyata yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan konsentrasi garam memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar garam 
dan polong keriput pada hari ke-14, namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata terhadap kadar air, persentase rendemen biji terhadap polong, persentase polong 
rusak, total jamur dan rasa yang diuji dengan uji skoring. Perendaman dengan 
konsentrasi garam 5% memberikan hasil terbaik terhadap mutu polong kacang tanah 
hingga penyimpanan 28 hari. 
Kata kunci: Polong kacang tanah, Garam, Mutu. 
 

THE EFFECT OF BRINE CONCENTRATION ON THE QUALITY OF 
PEANUTS (Arachis hypogea L.) DURING STORAGE 

 
ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the effect of brine concentration on peanut 
quality during storage. The design used in this research was Completely Randomized 
Design (CRD). The treatments were G1 (control), G2 (5% of brine concentration), G3 
(10% of brine concentration), G4 (15% of brine concentration) and G5 (20% of brine 
concentration). There were three replications for each treatment. The parameters 
observed in this experiment were the pod moisture content, the salinity, the percentage 
of nuts to dry pods, the percentage of damaged pods, the percentage of shriveled pods, 
the total of fungal colony and the seed taste. The data were analyzed using Co-Stat 
software with 5% significance level. The treatments that were significantly different 
were then further analyzed using Honestly Significance Difference (HSD). Results 
indicated that brine treatment caused significantly different on the salinity and the 
percentage of shriveled pods on day 14 of storage periods, but were not significantly 
different on the moisture content, the percentage of seeds to dry pods, the percentage of 
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damaged pods, the total of fungal colony and the seed taste. Immersion in 5% of brine 
concentration resulted in the best quality of peanut pods during 28 days of storage. 

Keywords: Peanut pods, Salt, Quality.  
 
 
PENDAHULUAN 

Kacang tanah merupakan produk 
komoditas kacang-kacangan yang 
penting di Indonesia setelah kedelai 
(Miskiyah, Munarso dan Haliza, 2010). 
Selain karena produksinya yang tinggi, 
masyarakat juga banyak memanfaatkan 
kacang  tanah sebagai olahan pangan. 

Masyarakat telah banyak 
memanfaatkan  kacang tanah secara luas 
baik untuk dikonsumsi secara langsung 
ataupun dapat diolah lebih lanjut  
(Nasrianto, Mulyati  dan Rachmawati, 
2012). Sebagai produk olahan pangan 
kacang tanah dapat diolah menjadi 
kacang rebus, kacang garing, pasta 
kacang dan lain-lain (Miskiyah, et al., 
2010). Namun tidak semua kacang tanah 
langsung dimanfaatkan atau diolah 
setelah dipanen, oleh karena itu 
dilakukan proses penyimpanan. 

Selama penyimpanan kualitas 
polong kacang tanah ditentukan oleh 
beberapa  faktor  termasuk sifat fisik, 
kimia dan mikrobiologi. Polong kacang 
tanah dengan kualitas yang baik 
memiliki kadar air maksimal 8%, polong 
rusak  maksimal 0,5% dan polong 
keriput maksimal 2% (Badan 
Standarisasi Nasional, 1995). Kadar air 
biji-bijian sebelum disimpan sangat 
mempengaruhi kualitas selama 
penyimpanan (Fachleny, 2006). Kadar 
air yang tinggi dapat mendukung 
pertumbuhan jamur sehingga dapat 
mengakibatkan penurunan kualitas 
kacang tanah selama penyimpanan.  

 
Kontaminasi kacang tanah oleh 

jamur terutama disebabkan oleh 
Aspergillus flavus. Selama masa 

penyimpanan A. flavus dapat 
memproduksi toksin (aflatoksin) dan 
dapat menyebabkan penurunan kualitas 
biji seperti keapekan, perubahan warna 
serta penurunan nutrisi akibat 
pembentukan aflatoksin pada kacang 
tanah (Lileanny, 2005). FAO 
menetapkan batas toleransi kontaminasi 
aflatoksin pada kacang tanah maksimal 
sebesar 30 ppb (Kasno, 2004). Untuk 
mencegah kontaminasi tersebut perlu 
dilakukan pengendalian pertumbuhan A. 
flavus ataupun mikroorganisme lainnya 
pada kacang tanah. 

Proses pengendalian pertumbuhan 
mikroorganisme dapat dilakukan dengan 
penggunaan garam. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan suatu penelitian 
mengenai pengaruh konsentrasi larutan 
garam terhadap terhadap beberapa 
komponen mutu polong kacang tanah  
(Arachis hypogea L.) selama 
penyimpanan. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Metode 
Eksperimental yang terdiri atas 5 
perlakuan yakni sebagai berikut: kontrol 
(G1), larutan garam 5% (G2), larutan 
garam 10% (G3), larutan garam 15% 
(G4), dan larutan garam 20% (G5) 
Masing-masing perlakuan dibuat 3 
ulangan. 

Pelaksanaan penelitian terdiri atas 
beberapa tahapan yaitu pemanenan 
kacang, pembuatan larutan garam,, 
penanganan pascapanen , penyimpanan 
dan pengamatan parameter mutu polong 
kacang tanah.  
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Parameter yang diamati meliputi 
parameter kimia yakni kadar air dan 
kadar garam, parameter fisik meliputi 
persentase rendemen, polong rusak dan 
polong keriput, parameter mikrobiologi 
meliputi total jamur dan parameter 
organoleptik yakni rasa. Pengamatan 
dilakukan pada hari ke-0, hari ke-14  dan 
hari ke-28. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perendaman polong kacang tanah 
dengan konsentrasi larutan garam yang 
berbeda memberikan pengaruh yang 
tidak nyata terhadap parameter kadar air, 
persentase rendemen, persentase polong 
rusak, total jamur dan rasa yang diuji 
dengan uji scoring, akan tetapi 
memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap kadar garam dan persentase 
polong keriput khususnya hari ke-14. 
Pembahasan secara rinci pengaruh dari 
konsentrasi larutan garam terhadap 
beberapa komponen mutu polong kacang 
tanah untuk masing-masing parameter 
sebagai berikut: 
 
Kadar Air 

Perlakuan konsentrasi garam tidak 
memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap parameter kadar air polong 
kacang tanah selama penyimpanan 
(Gambar 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam terhadap Kadar Air 
Polong Kacang Tanah Selama 
Penyimpanan. 

Perbedaan yang tidak nyata seperti 
tampak pada Gambar 1 diduga terjadi 

karena lama perendaman yang singkat 
sehingga proses difusi  larutan garam 
juga berjalan singkat, proses difusi yang 
singkat dapat mengakibatkan laju 
penurunan kadar air  juga akan rendah. 
Meskipun pada kenyataannya bahwa 
semakin tinggi konsentrasi garam yang 
digunakan cenderung mengakibatkan 
kadar air bahan tersebut menurun 
(Sipayung, 1982).  

Faktor lain yang kemungkinan 
menyebabkan kadar air polong kacang 
tanah tidak berbeda nyata adalah laju 
respirasi kacang tanah yang rendah. 
Kitinoja dan Kader (2003) menyatakan 
bahwa kacang-kacangan merupakan 
produk pertanian yang memiliki laju 
respirasi yang rendah jika dibandingkan 
produk pertanian lainnya seperti jagung 
manis dan buncis hijau yang memiliki 
laju respirasi tinggi. Aktivitas respirasi 
biasanya diikuti oleh transpirasi yang 
merupakan proses pelepasan air yang 
juga masih berlangsung pada organ 
panenan tersebut (Santoso, 2011). 
Dengan laju respirasi yang rendah maka 
laju penurunan kadar air pada setiap 
perlakuan juga rendah. 

Berdasarkan data kadar air, semua 
perlakuan memenuhi syarat mutu kadar 
air polong kacang tanah sesuai standar 
SNI-01-3921-1995. 

Kadar Garam 
Data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsentrasi garam yang semakin 
tinggi memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap kadar garam polong kacang 
tanah selama penyimpanan (Gambar 2) 
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Gambar 2. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam terhadap Kadar Garam 
Polong Kacang Tanah Selama 
Penyimpanan. 

Berdasarkan Gambar 2 dapat 
diketahui bahwa semakin tinggi 
konsentrasi larutan garam yang 
digunakan semakin tinggi pula kadar 
garam yang terdapat pada polong kacang 
tanah. Hal ini kemungkinan terkait 
dengan semakin tinggi konsentrasi 
garam maka semakin besar tekanan 
osmotik pada larutan garam sehingga 
penetrasi ke dalam polong kacang tanah 
semakin besar.  

Larutan garam berdifusi karena 
terdapatnya pori-pori pada bahan yang 
direndam dan juga dipengaruhi oleh 
konsentrasi larutan garam yang 
digunakan. Difusi ini biasa disebut 
osmosis (Damayanti, 2008).  

Kadar garam paling tinggi  terdapat 
pada perlakuan dengan konsentrasi 
garam 20% dengan rata-rata kadar garam 
sekitar 6% selama penyimpanan hari ke-
0, 14 dan 28. Sedikitnya residu garam 
yang tertinggal pada polong kacang 
tanah dibandingkan dengan konsentrasi 
lautan yang digunakan, diduga 
disebabkan oleh lama waktu perendaman 
yang kriteria singkat, sehingga proses 
penetrasi garam ke dalam polong kacang 
tanah juga singkat. 

Kadar garam polong kacang tanah 
yang diperoleh pada perlakuan dengan 
konsentrasi garam 5% memenuhi standar 
kadar garam produk polong kacang 
tanah sesuai dengan SNI-01-4301-1996 
yaitu kadar garam maksimal adalah 2%. 
[ 
Persentase Rendemen 

Data hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi garam 
tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap persentase rendemen polong 
kacang tanah selama penyimpanan 
(Gambar 3). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam terhadap Persentase 
Rendemen Polong Kacang Tanah 
Selama Penyimpanan. 

Berdasarkan Gambar 3 
menunjukkan bahwa konsentrasi garam 
yang semakin tinggi tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap persentase 
rendemen polong kacang tanah selama 
penyimpanan. Pengaruh yang tidak 
berbeda diantara perlakuan kemungkinan 
disebabkan oleh laju respirasi kacang 
yang rendah sehingga pelepasan uap air 
juga rendah (Santoso, 2011). Hal ini juga 
dapat dilihat pada parameter kadar air 
polong kacang tanah pada semua 
perlakuan tidak mengalami perbedaan 
yang nyata selama penyimpanan. 
Menurut Rahmianna dan Bell (1988) 
bahwa tingginya persentase  rendemen 
kacang tanah dipengaruhi oleh 
persentase bernas, rendahnya persentase 
biji muda serta rata-rata berat satu biji. 

Persentase rendemen yang 
diperoleh pada setiap perlakuan 
memenuhi standar rendemen polong 
kacang tanah sesuai dengan SNI-01-
3921-1995 yaitu persentase rendemen 
minimal polong kacang tanah yang 
memenuhi kriteria mutu I adalah 65 %. 
Persentase rendemen semua perlakuan 
rata-rata berkisar antara 67-70%. 

  
Persentase Polong Keriput 

Data hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi garam 
memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap persentase polong keriput 
selama penyimpanan (Gambar 4). 
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam terhadap Persentase 
Polong Keriput Kacang Tanah Selama 
Penyimpanan 

Lebih tingginya persentase 
polong keriput pada sampel dengan  
konsentrasi garam 0% dibandingkan 
dengan perlakuan dengan larutan garam 
lainnya  diduga terjadi akibat tingkat 
ketuaan sampel yang berbeda. Hal ini 
dapat terjadi diduga karena tingkat 
ketelitian sortasi yang kurang terlebih 
pada proses sortasi pada saat pencucian. 
Polong kacang tanah yang dibuang 
adalah polong kacang tanah yang 
terapung pada permukaan air, sedangkan 
polong kacang tanah yang tenggelam 
dan melayang dalam air digunakan pada 
penelitian ini, diduga polong kacang 
tanah yang melayang ini belum terlalu 
tua sehingga pada penelitian ini masih 
terdapat polong yang mengalami keriput. 
Sesuai dengan pendapat Windyarani 
(2009) yang menyatakan bahwa 
keberadaan biji keriput disebabkan oleh 
tingkat ketuaan setiap polong kacang 
tanah tidak seragam, sehingga 
keberadaan biji keriput sulit untuk 
dihindari. Penggunaan garam juga dapat 
meningkatkan peluang terjadinya polong 
keriput. 

Persentase polong keriput yang 
diperoleh pada setiap perlakuan 
memenuhi standar polong keriput 
kacang tanah kriteria mutu II sesuai 
dengan SNI-01-3921-1995 kecuali 
perlakuan 0% garam pada penyimpanan 
hari ke-0. Persentase polong keriput 
kacang tanah yang memenuhi kriteria 
mutu III yaitu maksimal 4%. 

Persentase Polong Rusak 

Data hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi garam 
tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap persentase polong rusak selama 
penyimpanan (Gambar 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gambar 5.  Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam terhadap Persentase 
Polong Kacang Tanah Yang Rusak 
Selama Penyimpanan 
 

Polong rusak adalah polong kacang 
tanah yang kulit polongnya rusak pecah 
terserang hama penyakit, atau berjamur 
(BSN, 1996). Berdasarkan Gambar 5 
dapat dilihat bahwa konsentrasi garam 
yang semakin tinggi memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata 
terhadap persentase polong kacang tanah 
yang rusak selama penyimpanan. Sampel 
polong kacang tanah pada penelitian ini 
diberikan perlakuan dengan larutan 
garam, namun perlakuan ini belum dapat 
menekan kerusakan polong kacang tanah 
selama penyimpanan 28 hari. Hal ini 
sesuai juga dengan data total jamur yang 
tidak memberikan pengaruh yang nyata 
sampai dengan konsentrasi garam 20%. 

Terdapatnya sampel polong kacang 
tanah yang rusak selama penyimpanan 
diduga terjadi karena polong sudah 
terkontaminasi oleh jamur selama poses 
pembudidayaan berlangsung. Hal ini 
diketahui pada saat polong kacang tanah 
telah dikupas,  terdapat kerusakan yang 
disebabkan oleh jamur yang terjadi 
dibagian dalam polong kacang meskipun 
dari penampakan luar polong kacang 
tanah terlihat bagus. 

Persentase polong rusak yang 
diperoleh pada setiap perlakuan 
memenuhi standar polong rusak kriteria 
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mutu II berdasarkan SNI-01-3921-1995. 
Persentase polong rusak yang memenuhi 
kriteria mutu II adalah maksimal 1%. 
 
Total Jamur 

Data hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi garam 
tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap total jamur pada polong kacang 
tanah selama penyimpanan (Gambar 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.  Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam terhadap Total Jamur 
(CFU/gram)  Pada Polong Kacang Tanah 
Selama Penyimpanan 
 

Pada Gambar 6 dapat dilihat 
bahwa konsentrasi garam yang semakin 
tinggi tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap total jamur pada polong 
kacang tanah selama penyimpanan. Hal 
ini terkait dengan beberapa faktor yang 
dapat menekan atau menghambat 
pertumbuhan jamur selama masa 
penyimpanan. Salah satunya adalah 
kadar air bahan. Menurut Diener dan 
Davis (1969) dalam Avierta (1994) 
menyatakan kadar air yang aman untuk 
menyimpan biji-bijian yang berminyak 
seperti kacang-kacangan adalah 8-9% 
(Indian Council Agricultural Research, 
1987 dalam Safitri, 2003). Aspergillus 
flavus yang merupakan jamur utama 
yang mengkontaminasi kacang tanah 
tidak akan tumbuh pada kelembaban 
udara relatif di bawah 80% dengan kadar 
air di bawah 16% (Sauer, 1992). 
Sementara itu berdasarkan hasil 
pengamatan kadar air polong kacang 
tanah pada semua perlakuan memiliki 
kadar air berkisar antara 6-7% sehingga 
pertumbuhan jamur dapat terhambat. 

Berdasarkan hasil pengamatan, 
total jamur pada polong kacang tanah 
yang ditumbuhkan pada media Potato 
Dextrose Agar  didapatkan hasil sebesar             
< 1,0 x 102 CFU/gram yang terdapat 
pada semua perlakuan. Total jamur 
tersebut masih dalam kategori aman 
berdasarkan standar Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (2010) untuk produk 
kacang polong yaitu sebesar 5 x 102 

CFU/gram. 

Rasa 
Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsentrasi garam 
yang semakin tinggi memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata 
terhadap rasa biji kacang tanah selama 
penyimpanan (Gambar 7). 

 

 

 

 

. 
 
Gambar 7. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Larutan Garam Terhadap Rasa Biji 
Kacang Tanah yang Diuji dengan Uji 
Skoring Selama Penyimpanan. 

Berdasarkan Gambar 7 dapat 
dilihat bahwa konsentrasi garam yang 
semakin tinggi tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap rasa biji  
kacang tanah selama penyimpanan yang 
diuji dengan uji skoring. Hal ini 
menunjukkan bahwa larutan garam pada 
kisaran konsentrasi yang digunakan 
tidak mempengaruhi rasa dari biji 
kacang tanah. Hal ini dapat terjadi 
diduga karena ambang rangsang atau 
sensitifitas dari panelis terhadap rasa 
asin yang hampir seragam. Rasa asin 
dibentuk oleh garam terionisasi yang 
kualitas rasanya berbeda-beda antara 
garam yang satu dengan yang lain 
karena garam juga membentuk sensasi 
rasa lain selain rasa asin (Sunariani, 
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Yuliati dan Bestari, 2007). Hal ini juga 
berkaitan dengan kurangnya penetrasi 
ion-ion garam ke dalam biji kacang 
tanah sehingga dihasilkan penilaian rasa 
yang seragam oleh panelis. Skor rata-
rata yang dihasilkan oleh panelis adalah 
1 dengan kriteria rasa yaitu tidak asin. 
Berdasarkan hasil organoleptik tersebut, 
rasa biji kacang tanah masih dapat 
diterima oleh panelis hingga konsentrasi 
kadar garam 20% 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Terbatas pada ruang lingkup 
penelitian ini maka dapat disimpulkan 
bahwa perendaman polong kacang tanah 
dengan menggunakan larutan garam 
mampu mempertahankan beberapa 
komponen mutu polong kacang tanah 
selama penyimpanan dengan perlakuan 
terbaik yakni larutan garam dengan 
konsentrasi 5%  
 
Saran 
 Perlu dilakukan penelitian 
selanjutnya mengenai pengaruh 
konsentrasi garam terhadap kadar 
aflatoksin kacang tanah. 
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