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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui genera kapang pada biji kacang tanah 
beserta ciri mikroskopis dan makroskopisnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
berjenis observasional. Metode pengambilan sampel secara komposite. Metode isolasi 
kapang menggunakan metode pour plate dengan media PDA (Potato Dextrose Agar) yang 
diinkubasi selama 7 hari pada suhu kamar. Pengamatan yang dilakukan pada sampel meliputi 
pengamatan koloni kapang secara makroskopis dan mikroskopis. Data karakteristik 
makroskopis dan mikroskopis pada sampel dianalisis secara deskriptif dengan 
membandingkan karakteristik kapang yang terdapat pada buku “Identifikasi Kapang Tropik 
Umum” dan buku “Introduction to Food Borne Fungi” untuk menentukan genusnya. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa genus kapang yang berhasil diisolasi dari sampel biji 
kacang tanah antara lain genus Mucor, Aspergillus, Penicillium, dan Rhizopus. Keempat 
genus kapang tersebut mengindikasikan adanya kontaminan kapang dari lahan pertanian. 
Keberadaan genus kapang Aspergillus terutama spesies Aspergillus flavus  dan genus kapang 
Penicillium pada sampel biji kacang tanah dikaitkan dengan mikotoksin berupa aflatoksin 
dan okratoksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan.  
 
Kata kunci: Biji kacang tanah, kapang, ruang penyimpanan.    
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ABSTRACT 

This research aim to determine the genera of fungi on peanut seed and their microscopic and 
macroscopic characteristics. This was observational research. The sample collected was 
conducted using composite method. Isolation of fungi used pour plate method with PDA 
(Potato Dextrose Agar) medium were incubated for 7 days at room temperature. 
Observations on samples include observations of macroscopic and microscopic colonies of 
fungi. Macroscopic and microscopic characteristics of fungi on the samples were analyzed 
descriptively by comparing the characteristics of fungi found in the book " Identifikasi 
Kapang Tropik Umum " and the book "Introduction to Food Borne Fungi" to determine the 
genus. The results of this research indicated that the genus of fungi isolated from samples of 
peanut seed are the genus Mucor, Aspergillus, Penicillium, and Rhizopus. The existence of 
the four genera of mold is an indication of fungi contamination in agricultural land. The 
existence of Aspergillus flavus and Penicillium on samples of peanut seed is associated with 
mycotoxins such as aflatoxin and okratoksin that are harmful to human and animal health.  

Key word: peanut seed, mold,  room of storage. 
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