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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Fakultas Agroindustri bekerjasama dengan Pusat Studi Ketahanan
Pangan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2012, diselenggarakan di Gedung
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Penyelenggaraan Seminar
Nasional ini mengambil tema “Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal
Untuk Menopang Perekonomian Rakyat”. Adapun tujuan Seminar ini adalah :
1. Mengetahui arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan
nasional.
2. Mengetahui implementasi, kendala dan masalah dari pembangunan ketahanan
pangan nasional.
3. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan teknologi
hasil-hasil penelitian, telaah pustaka dan praktek kegiatan yang berkaitan dengan
usaha mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal meliputi aspek
produksi, konsumsi, distribusi, dan sosial budaya.
Seminar Nasional ini diselenggarakan selama satu hari, yang dibagi menjadi : Sesi
Presentasi Keynote Speech (Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian RI), Sesi
Presentasi Makalah Utama (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Perguruan
Tinggi dan Kelompok Tani/LSM), dan Sesi Presentasi Makalah dan atau Poster Penunjang
berasal dari berbagai lembaga terkait ( Perguruan Tinggi maupun Lembaga/Balai Penelitian
Pertanian), yang terbagi dalam 3 bidang kajian yaitu :
1. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dan
sosial ekonomi kerakyatan.
2. Sarana produksi dan teknologi budidaya berbasis sumberdaya lokal.
3. Pengembangan produk pangan berbasis sumberdaya lokal.
Peserta Seminar Nasional terdiri dari Dosen/Peneliti/Mahasiswa/Guru SMK
Pertanian, Birokrat yang terkait dengan sektor pertanian, Pengusaha yang terkait dengan
sektor pertanian, Asosiasi profesi : PATPI, PERAGI, PERIPI, ISPI, APTA, MAFI, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Petani/Kelompok Tani.
Dari hasil seminar ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang usahausaha yang harus dilakukan dalam membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal
untuk menopang perekonomian rakyat.

Ketua Panitia,

Dr. Ir. Sri Hartati Candra Dewi, M.Si
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OPTIMASI KADAR AIR DAN LAMA PENGGORENGAN DENGAN MIKROWAVE
DALAM PEMBUATAN KACANG RENDAH LEMAK
(Optimation of Moisture Content and Frying Time with Microwave on Low Fat Peanut
Processing)
Ch. Lilis Suryani
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Agroindustri
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

ABSTRACT
Low-fat peanut processing with conventional frying would be increased fat content. An alternative to keep getting
low-fat peanuts is frying with microwave. To obtain maximum results need to be investigated of optimized microwave frying
conditions. The purpose of this study was to determine the influence of variations of water content and the drying time with
microwave on chemical properties and texture of low- fat peanuts and to determine the moisture content of materials and the
optimum time of frying in order to obtain a low-fat peanuts that has a good texture. Peanut seeds sorted, dried, pressed by
hydraulic press, and immersed in boiling water mixed with spices and dried (with variety of moisture contents is 5, 10 and
15%). Seeds that have been peanuts fried with the time variation of frying (2.4 and 6 minutes). Low-fat peanut were analyzed
for moisture content, soluble protein content, texture and the acceptability. The results showed that the high moisture content
of peanut and the longer of the time frying resulted of lower moisture content and soluble protein content while the texture
was higher, but in the long frying 6 minutes to decrease. The best low-fat peanuts were those made with moisture content of
12.5% and the time frying with a microwave of 4 minutes.
Key words: low-fat peanut, microwave, water content.

PENDAHULUAN1
Salah satu jenis makanan kecil yang dibuat dengan
tujuan untuk memperoleh camilan berkadar lemak rendah
adalah kacang tanah rendah lemak (kacang rendah lemak).
Secara umum tahapan proses pembuatan kacang rendah
lemak adalah pengepresan kacang, pengulitan, perendaman
dalam bumbu, pengeringan dan penggorengan. Dengan proses
pengepresan dapat mengurangi kadar lemak hingga 80%
(Noor, 1987). Dengan proses perendaman tersebut terjadi pula
proses rekonstitusi sehingga bentuk kacang dapat kembali ke
bentuk semula. Proses rekonstitusi diduga dapat meningkatkan
porositas biji kacang sehingga pada saat penggorengan dengan
media minyak, penyerapan minyak lebih banyak. Hal ini tidak
dikehendaki karena akan menaikkan kadar lemak kacang
kembali. Oleh karena itu perlu dikembangkan proses
penggorengan yang lebih baik. Proses penggorengan atau
pengeringan adalah proses yang banyak membutuhkan waktu
dan energy, sehingga pengembangan metode penggeringan
harus dirancang agar dapat lebih cepat dengan energi yang
dibutuhkan lebih rendah serta penurunan kualitas produk juga
serendah mungkin (Araya dkk, 1989; Seqmeer, 2003).
Salah satu jenis penggorengan tanpa minyak adalah
menggunakan microvawe oven. Keuntungan penggorengan
dengan microwave adalah waktu penggorengan yang lebih
singkat, kualitas produk yang lebih baik dan fleksibilitas kadar
air produk sesuai keinginan (Haghi dan Amanifard, 2008).
*Korespondensi penulis :
E-mail : Chlilis05@yahoo.com

Masalah yang perlu diperhatikan adalah kadar air bahan yang
akan digoreng dengan microvawe harus tepat. Hal ini karena
molekul air di dalam bahan yang akan mengabsorsi energi
yang dipancarkan oleh gelombang sehingga pergerakan
molekul air yang sangat cepat dan akan menimbulkan panas
(Jones and Rowley, 1997). Oleh karena itu kadar air sangatlah
penting dalam pemasakan menggunakan microwave, namun
belum diketahui kadar air yang tepat untuk pengorengan
kacang tanah.
Selain itu waktu juga mempengaruhi kualitas hasil
pengorengan. Hal ini karena keberhasilan proses
penggorengan juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan
pengeringan. Kemudahan air untuk bergerak dalam fase cair
tergantung pada struktur bahan. Dalam bahan yang bersifat
porous secara alami, redistribusi air dari dalam bahan dan
evaporasi air dipermukaan bahan terjadi dalam waktu yang
sama. Biji kacang tanah yang telah di press mempunyai
porositas yang lebih tinggi, sehingga perlu waktu lebih singkat
untuk pengorengannya.
Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan
optimasi kadar air bahan dan waktu penggorengan dengan
microvawe sehingga diperoleh kacang rendah lemak yang
mempunyai tekstur yang renyah dan disukai panelis.

METODE PENELITIAN
Bahan dan alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kacang tanah dengan warna kulit biji putih kemerahan dari
varietas gajah yang diperoleh dari pasar lokal di Yogyakarta.
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Bahan kimia untuk analisis protein terlarut dan analisis
proksimat.
Alat yang digunakan adalah pengepres hidrolik buatan
lokal, microwave oven tipe NNS357WF merk National,
spektrofometer, oven dengan kisaran suhu 100 – 1020C, oven
kabinet dan seperangkat alat gelas untuk analisa kimia dan uji
tingkat kesukaan.

Cara Penelitian

Biji kacang tanah tanpa kulit, pertama kali disortasi
untuk menghilangkan biji yang rusak dan tidak seragam.
Setelah itu biji kacang tanah dikeringkan dengan pengering
kabinet hingga berkadar air kurang lebih 6%. Setelah
pengeringan kemudian secepatnya dipres dengan alat
pengepres hidrolik. Kemudian dilakukan pengulitan kulit ari dari
biji kacang tanah. Biji kacang tanah yang telah dikuliti kemudian
direndam dalam air mendidih yang dicampur dengan bumbu.
Bumbu terdiri dari garam dan bawang putih. Direndam selama 5
menit. Setelah selesai perendaman biji kacang tanah
dikeringkan dengan pengering kabinet hingga diperoleh kadar
air sesuai dengan variasi perlakuan (10, 12,5 dan 15%). Biji
kacang tanah yang telah agak kering siap digoreng dengan
microwave dengan variasi waktu 2, 4 dan 6 menit. Kacang
tanah rendah lemak yang diperoleh kemudian didiamkan
terlebih dahulu sebelum dikemas dalam kemasan kedap air.
Bahan dasar dianalisa kadar air (Metode oven), kadar protein
(Metode Mikro Kjedahl), kadar protein terlarut (Metode Lowry)
dan kadar lemak (Metode Ekstraksi Soxhlet) (Apriyantono dkk.,
1989).
Biji kacang setelah pengepresan dianalisa kadar air
(Metode thermogravimetri) dan kadar lemak (Metode ekstraksi
Soxhlet) (Apriyantono dkk., 1989). Produk kacang tanah rendah
lemak dianalisa tekstur dengan alat Lloyd Universal Testing
Instrument dan protein terlarut (Metode Lowry) dan kadar air
(Metode thermogravimetri)(Apriyantono dkk., 1984) dan uji
tingkat kesukaan (Kartika dkk., 1988).

Rancangan Percobaan

Kadar Air Kacang Rendah Lemak

Kadar air kacang rendah lemak yang digoreng
menggunakan microwave pada berbagai variasi kadar air bahan
baku dan variasi lama penggorengan disajikan pada Tabel 1.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variasi lama
penggorengan dengan microwave dan kadar air kacang press
setelah perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap kadar
air kacang rendah lemak yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan
bahwa pengaruh salah satu faktor utama sangat kuat.
Tabel 1. Kadar air kacang rendah lemak (% bb)
Lama
Kadar air kacang press (%) Rata-rata
Penggorengan
10
12,5
15
(menit)
2
8,40
7,05
7,53
7,67 b
4
6,30
5,14
4,92
5,45 a
6
6,06
5,27
4,37
5,23 a
Rata-rata
6,92 a
5,82 a 5,61 b
*Angka rata-rata baris atau kolom yang diikuti dengan huruf
yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (p<0,05)
Semakin lama waktu penggorengan kadar air
semakin rendah. Hal ini karena semakin lama penggorengan
semakin lama gelombang mikro mengenai bahan kacang yang
digoreng sehingga semakin besar gerakan molekul air dan
semakin besar panas yang terabsorsi (Wesley dkk., 1974).
Data hasil DMRT menunjukkan bahwa kadar air
kacang rendah lemak pada kadar air kacang press setelah
perendaman 10% (bb) lebih tinggi dibanding pada 12,5% dan
15%. Hal ini karena prinsip pemanasan dengan mikrowave
adalah adanya gelombang mikro yang diserap oleh molekul air
mengakibatkan gerakan molekul air, gesekan antar molekul air
tersebut yang menghasilkan panas sehingga air dapat
menguap. Oleh karena itu diperlukan jumlah air (molekul air)
yang cukup untuk menimbulkan sejumlah panas yang cukup
untuk penggorengan kacang rendah lemak.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah
rancangan acak kelompok pola faktorial dengan dua faktor yaitu
variasi kadar air bahan dan waktu penggorengan dengan
microwave. Ulangan perlakuan (bacth) digunakan sebagai
kelompok.

Kadar Protein Terlarut Kacang Rendah Lemak
Kadar protein terlarut kacang rendah lemak yang
digoreng menggunakan microwave pada berbagai variasi kadar
air bahan baku dan variasi lama penggorengan disajikan pada
Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Kadar protein terlarut kacang rendah lemak (% bb)
Lama
Kadar air kacang press (%)
Penggorengan
10
12,5
15
(menit)
2
10,88 c
10,77 c
10,35 c
4
9,33 bc
10,39 c
9,31 bc
6
7,34 a
7,65 ab
8,99 abc
*Angka pada baris dan kolom yang diikuti dengan huruf yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata (p<0,05

Komposisi Kimia Bahan Dasar

Kacang tanah yang digunakan dalam penelitian ini
mempunyai kadar air sebesar 8,20% (wb), kadar lemak
sebesar 43,96% (db), kadar protein 24,31% (db) dan kadar
protein terlarut sebesar 9,14% (db) . Menurut Noor (1987) kadar
air kacang tanah berkisar 5%-8% (wb), kadar lemak berkisar
44,5-56,3% (db) dan kadar protein berkisar 25,4-33,8% (db).
Sedikit perbedaan kadar lemak dan kadar protein kacang tanah
yang diperoleh disebabkan kandungan gizi bahan pangan
dipengaruhi oleh varietas tanaman, penyinaran sinar matahari,
suhu, musim, unsur hara dan jenis tanah (Susanto dan Saneto,
1994).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variasi
lama penggorengan dengan microwave dan kadar air kacang
press setelah perendaman berpengaruh nyata terhadap kadar
protein terlarut kacang rendah lemak yang dihasilkan. Semakin
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besar kadar air kacang press setelah perendaman dan semakin
lama penggorengan kadar protein terlarut kacang rendah lemak
yang dihasilkan semakin kecil. Semakin besar kadar air kacang
press dan semakin lama penggorengan maka energi yang
dihasilkan akibat gerakan molekul air semakin besar sehingga
tingkat denaturasi protein semakin besar.

besar kadar air dan semakin lama penggorengan deformasi
semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur kacang
rendah lemak semakin tidak alot. Semakin lama waktu
penggorengan, semakin cukup energi yang terabsorsi untuk
mematangkan kacang rendah lemak sehingga semakin renyah,
yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya nilai tingkat
kekerasan dan deformasinya.

Tekstur Kacang Rendah Lemak

Hasil Uji Tingkat Kesukaan Rendah Lemak

a. Tingkat kekerasan
Tingkat kekerasan
kacang rendah lemak yang
digoreng menggunakan microwave pada berbagai variasi kadar
air bahan baku dan variasi lama penggorengan disajikan pada
Tabel 3.

Tingkat kesukaan kacang rendah lemak yang
digoreng menggunakan microwave pada berbagai variasi kadar
air bahan baku dan variasi lama penggorengan dan yang
digoreng dengan penggorengan biasa disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3. Tingkat Kekerasan kacang rendah lemak (N)
Lama
Kadar air kacang press (%)
Penggorengan
10
12,5
15
(menit)
2
16,45 b
12,52 a
11,21 a
4
19,42 c
28,64 d
32,53 e
6
19,89 c
20,07 c
16,39 b
*Angka pada baris dan kolom yang diikuti dengan huruf yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata (p<0,05
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variasi
lama penggorengan dengan microwave dan kadar air kacang
press setelah perendaman berpengaruh nyata terhadap tingkat
kekerasan kacang rendah lemak yang dihasilkan. Semakin
besar kadar air dan semakin lama penggorengan tingkat
kekerasan kacang rendah lemak semakin naik, namun pada
lama penggorengan 6 menit turun kembali. Pada kadar air lebih
dari 10% dan lama penggorengan 6 menit, kacang rendah
lemak yang dihasilkan mempunyai tingkat kekerasan yang
makin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada kadar air
bahan yang tinggi juga dibutuhkan waktu penggorengan yang
lebih lama.
b. Deformasi
Deformasi
kacang rendah lemak yang digoreng
menggunakan microwave pada berbagai variasi kadar air bahan
baku dan variasi lama penggorengan disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Deformasi kacang rendah lemak (%)
Lama
Kadar air kacang press (%)
Penggorengan
10
12,5
15
(menit)
2
6,38 bc
7,99 de
9,91 f
4
4,32 a
7,11 cd
6,25 bc
6
6,37 bc
5,21 ab
5,22 ab
*Angka pada baris dan kolom yang diikuti dengan huruf yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata (p<0,05
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variasi
lama penggorengan dengan microwave dan kadar air kacang
press setelah perendaman berpengaruh nyata terhadap
deformasi kacang rendah lemak yang dihasilkan. Semakin

Tabel 5. Tingkat kesukaan terhadap kacang rendah lemak
Perlakuan
(%,Menit)

Warna

Bau

Rasa

Tekstur

Keseluruhan

10 : 2
10: 4
10: 6
12,5 : 2
12,5 : 4
12,5 : 6
15 : 2
15 :, 4
15 : 6
Kontrol

3,47 cd
2,40 ab
2,87 bc
3,87 d
2,47 ab
3,13 bcd
2,13 a
3,00 bc
3,53 cd
3,33 cd

3,33 cd
2,40 ab
2,33 ab
3,93 e
2,47 ab
2,53 ab
2,07 a
2,47 ab
2,87 bc
3,47 de

3,53 de
2,33 ab
2,73 bc
4,27 f
2,20 ab
2,73 bc
2,00 a
2,33 ab
3,07 cd
3,60e

3,67 d
2,07 a
2,73 bc
4,53 e
2,07 a
2,73 bc
1,93 a
2,27 ab
2,93 c
3,53 d

3,73 e
2,b4 b
2,53 b
4,33 f
2,33 ab
2,73 bc
1,87 a
2,60 b
3,13 cd
3,60 de

* Angka yang diikuti huruf yang sama pada masing-masing
kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (p<0,05)
**Semakin kecil angka, semakin disukai sesuai parameter yang
diuji
a. Warna

Hasil uji kesukaan terhadap rasa menunjukkan bahwa
semua kacang rendah lemak yang dihasilkan dengan
penggorengan menggunakan microwave mempunyai tingkat
kesukaan yang lebih baik atau sama dengan kontrol (kacang
rendah lemak dengan penggorengan biasa). Sedangkan yang
paling disukai adalah kacang rendah lemak yang dibuat dengan
variasi kadar air dan lama penggorengan berturut-turut : 10%
dan 12,5% pada lama penggorengan 4 menit dan 15% dengan
lama penggorengan 2 menit.
b. Bau
Hasil uji kesukaan terhadap bau menunjukkan bahwa
semua kacang rendah lemak yang dihasilkan dengan
penggorengan menggunakan microwave mempunyai tingkat
kesukaan yang lebih baik atau sama dengan kontrol (kacang
rendah lemak dengan penggorengan biasa). Sedangkan yang
paling disukai adalah kacang rendah lemak yang dibuat dengan
variasi kadar air dan lama penggorengan berturut-turut : 10%
pada 4 dan 6 menit, 12,5% pada lama penggorengan 4 menit
dan 6 menit serta 15% dengan lama penggorengan 2 dan 4
menit.
c. Rasa
Hasil uji kesukaan terhadap rasa menunjukkan bahwa
semua kacang rendah lemak yang dihasilkan dengan
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penggorengan menggunakan microwave mempunyai tingkat
kesukaan yang lebih baik atau sama dengan kontrol (kacang
rendah lemak dengan penggorengan biasa), kecuali kacang
rendah lemak yang dibuat dengan kadar air 12,5% dengan lama
penggorengan 2 menit. Sedangkan yang paling disukai adalah
kacang rendah lemak yang dibuat dengan variasi kadar air dan
lama penggorengan berturut-turut : 10% pada 4 menit, 12,5%
pada lama penggorengan 4 menit serta 15% dengan lama
penggorengan 2 dan 4 menit.
d. Tekstur
Hasil uji kesukaan terhadap tekstur menunjukkan
bahwa semua kacang rendah lemak yang dihasilkan dengan
penggorengan menggunakan microwave mempunyai tingkat
kesukaan yang lebih baik atau sama dengan kontrol (kacang
rendah lemak dengan penggorengan biasa), kecuali kacang
rendah lemak yang dibuat dengan kadar air 12,5% dengan lama
penggorengan 2 menit. Sedangkan yang paling disukai adalah
kacang rendah lemak yang dibuat dengan variasi kadar air dan
lama penggorengan berturut-turut : 10% pada 4 menit, 12,5%
pada lama penggorengan 4 menit serta 15% dengan lama
penggorengan 2 dan 4 menit.
e. Kesukaan keseluruhan
Hasil uji kesukaan terhadap keseluruhan
menunjukkan bahwa semua kacang rendah lemak yang
dihasilkan dengan penggorengan menggunakan mikrowave
mempunyai tingkat kesukaan yang lebih baik atau sama dengan
kontrol (kacang rendah lemak dengan penggorengan biasa),
kecuali kacang rendah lemak yang dibuat dengan kadar air
12,5% dengan lama penggorengan 2 menit. Sedangkan yang
paling disukai adalah kacang rendah lemak yang dibuat dengan
variasi kadar air dan lama penggorengan berturut-turut 12,5%
pada lama penggorengan 4 menit serta 15% dengan lama
penggorengan 2. Berdasarkan pengukuran tekstur kacang
rendah lemak yang dihasilkan maka dipilih kacang rendah
lemak yang terbaik adalah yang dibuat dengan kadar air 12,5%
pada lama penggorengan 4 menit

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa semakin besar kadar air kacang press hasil perendaman
dalam bumbu dan semakin lama penggorengan kadar air dan
kadar protein terlarut kacang rendah lemak yang dihasilkan
semakin rendah, sedangkan tekstur semakin keras dan
deformasi semakin rendah, namun pada lama penggorengan 6
menit tingkat kekerasan menurun.
Kacang rendah lemak yang paling disukai panelis adalah
yang dibuat dengan kadar air kacang press hasil perendaman
dalam bumbu 12,5 % dengan lama penggorengan dengan
microwave 4 menit.
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