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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kacang tanah merupakan komoditas  kedua yang ditanam  secara luas di  

Indonesia  setelah  kedelai.  Kacang tanah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri makanan seperti sambal pecel, kue, dan makanan ringan. Produksi kacang tanah 

semakin tahun semakin menurun. Menurut Wulandari (2011), pada tahun 2009 

produktivitas  kacang tanah di Indonesia adalah 12,49 kwintal/ha sedangkan pada tahun 

2010 produktivitas kacang tanah di Indonesia adalah 12,34 kuintal/ha. Hal ini 

dikarenakan semakin menyempitnya lahan tanam untuk kacang tanah dan menurunnya 

sistem pengelolaan pasca panen terutama pada proses penyimpanan kacang tanah di 

pasar. 

Menurut Kasno (2004), proses pasca panen biji kacang tanah meliputi penyortiran, 

pengeringan, dan penyimpanan. Pengeringan berfungsi untuk mengurangi kadar air 

kacang tanah sehingga tidak ditumbuhi mikroorganisme. Kadar air biji kacang tanah saat 

panen berkisar antara 35 – 50 % , sehingga sangat rentan ditumbuhi oleh kapang terutama 

dari golongan Aspergillus sp. Menurut Ismandari dkk.(2008), penyimpanan biji kacang 

tanah dalam bentuk polong kering, dimasukan ke dalam karung goni atau kaleng tertutup 

rapat sebelum didistribusikan kepada pedagang. Saat di pasar jika biji kacang tanah 

disimpan dalam ruangan yang tidak higienis dan lembab dapat menyebabkan kerusakan. 

Salah satu penyebab kerusakan ini disebabkan oleh adanya aktivitas kapang pada biji 

kacang tanah. Kapang yang tumbuh pada bagian biji kacang tanah yang rusak akan 

melakukan pengambilan nutrien sehingga menyebabkan kerusakan struktur morfologi 

pada biji kacang tanah (Kusumawardhani dkk., 2005) 
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Menurut Nasrianto dkk. (2010) , di tangan konsumen, kapang dari biji kacang 

tanah akan menyebar ke bahan baku lainnya sehingga menyebabkan kerusakan 

mikrobiologis secara paralel dalam proses produksi. Pertumbuhan kapang akan terus 

meningkat pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya, yakni pada 

suhu optimal berkisar 25-320C dan kadar air 18% serta kelembapan udara di atas 85%. 

Menurut Kusumawardhani dkk. (2005), kapang yang tumbuh pada biji kacang 

tanah dapat menghasilkan metabolit sekunder berupa mikotoksin Mikotoksin yang 

dihasilkan dari jenis aflatoksin. Aflatoksin adalah senyawa beracun yang diproduksi oleh 

Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Aflatoksin sangat berbahaya bagi 

kesehatan tubuh manusia maupun hewan karena bersifat toksigenik, mutagenik, dan 

karsinogenik pada hati. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melakukan 

survei pada sampel kacang tanah dan olahannya menemukan beberapa produk olahan 

kacang tanah termasuk bumbu pecel sudah terkontaminasi aflatoksin. Berdasarkan fakta 

tersebut, maka untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan khususnya pada biji 

kacang tanah diperlukan uji mikrobiologis berupa identifikasi kapang pada biji kacang 

tanah yang dipasarkan di beberapa pasar tradisional khususnya di kecamatan Rungkut. 

Identifikasi kapang terdiri dari mikroskopik dan makroskopik. Karakteristik makroskopis 

dan mikroskopis koloni kapang dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri morfologinya dalam 

rangka mengidentifikasi kapang. 

Kondisi fisik pasar tradisional di kecamatan Rungkut yang lembab dikarenakan 

kurangnya ventilasi juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya kontaminasi 

kapang pada biji kacang tanah. Selain itu kebersihan dan lama waktu penyimpanan juga 

berpengaruh terhadap kualitas biji kacang tanah. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ISOLASI DAN IDENTIFIKASI KAPANG PADA... NIMAS DIAR WIDA AYU RATRI



3 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Genus kapang apa sajakah yang dapat diisolasi pada biji kacang dari beberapa Pasar 

Tradisional Surabaya?  

1.3 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini didasarkan asumsi bahwa biji kacang tanah memiliki kandungan 

nutrien, yang dapat menjadi media pertumbuhan yang baik bagi berbagai 

mikroorganisme, termasuk kapang Genus Aspergillus sp yang merupakan kapang 

kontaminan umum yang dapat tumbuh pada berbagai substrat (Samson et al., 2004). 

Kapang ini dapat tumbuh pada buah busuk, sayuran, biji-bijian, dan roti. Umumnya 

terdapat pada tanah, kompos, tanaman yang telah membusuk dan juga pada biji-bijian 

yang disimpan (Domsch et al., 1980). 

Menurut Moss (2002), genus kapang yang sering tumbuh dalam biji kacang tanah 

antara lain Aspergillus sp dan Fusarium sp. Kedua genus tersebut memiliki ciri 

makroskopis dan mikroskopis yang sesuai menurut genusnya. Dari uraian diatas dapat 

diasumsikan bahwa biji kacang tanah yang mengandung lemak akan banyak ditumbuhi 

oleh kapang dari berbagai genus yang memiliki karakteristik makroskopik dan 

mikroskopik tertentu sesuai genusnya. 

1.4 Tujuan 

Mengetahui genus-genus kapang pada biji kacang dari beberapa Pasar Tradisional di kecamatan 

Rungkut? 

1.5  Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini: 

1.5.1 Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai genus-genus kapang pada 

biji kacang tanah yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan ternak. 
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1.5.2 Penelitian ini sebagai informasi dasar yang dapat dikembangkan serta dapat 

dijadikan sebagai referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya. 
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