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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme desain mesin dan perbandingan 

hasil grading biji kacang tanah menggunakan mesin dengan grading manual. Bentuk 

penelitian ini adalah desain penelitian, data diperoleh dari hasil pengujian mesin. Metode 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa grading manual menghasilkan nilai rata - rata 659 g / menit 

sedangkan hasil grading biji kacang tanah menggunakan mesin menunjukkan jumlah 4,649 g / 

menit menggunakan waktu yang sama yaitu 60 detik (detik) dan input 5.500 gr biji kacang 

tanah di satu saringan. Setelah menghitung hasil perbandingan, maka diperoleh nilai t = 

21,24> t tabel 2,13, kemudian dilanjutkan dengan uji ω2 (Squard) = 0,99%, yang berarti 

bahwa tingkat kepercayaan 99% diyakini mempengaruhi perbedaan dalam hasil dua metode 

penilaian biji kacang tanah yang dilakukan dan 1% dipengaruhi oleh faktor selain penelitian. 

 

Kata Kunci: Biji Kacang Tanah, Grading,  Rancang Bangun 

 

Abstract 
This study aims to determine the mechanism of machine design and comparison of the 

results of peanut seed grading using a machine with manual grading. The form of this 

research is research design, data obtained from the results of machine testing. The method of 

research approach used is quantitative descriptive analysis techniques. The results showed 

that manual grading produced an average value of 659 g / minute while the results of peanut 

seed grading using a machine showed the amount of 4,649 g / minute using the same time ie 

60 seconds (seconds) and input 5,500 gr peanut seeds in one sieve. After calculating the results 

of the comparison, the t value = 21.24> t table 2.13 is obtained, then proceed with the test ω2 

(Squard) = 0.99%, which means that the 99% confidence level is believed to affect differences 

in the results of two seed valuation methods peanuts are carried out and 1% is influenced by 

factors other than research. 
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Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki beragam jenis tanaman yang dapat 

dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. 

Sektor pertanian memerlukan perhatian 

penting sehingga produksi maupun 

produktivitasnya dapat ditingkatkan 

(Jumriani. dkk,  2017). 

Kacang   tanah   di   Indonesia   

ditanam banyak di Pulau Jawa, Sumatra 

Utara, Sulawesi dan kini telah mulai 

ditanam di seluruh Indonesia. Data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

menunjukan bahwa di Indonesia luas areal 

pertanaman kacang tanah pada Tahun 2009 

seluas  628.660  ha  dan  produksinya  

sebesar 
763.507 ton, dengan produktivitas sebesar 

1.21 ton/ha. Kacang tanah di Indonesia 

luas areal pertanaman    semakin    

menyempit.     

Produksi kacang tanah dari tahun 

ke tahun pun menurun seiring 

berkurangnya lahan pertanian khususnya 

luas areal kacang tanah. Tidak sebanding 

dengan makin bertambahnya penduduk 

dari tahun ke tahun di Indonesia 

mengakibatkan volume impor kacang 

meningkat (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Aksa, dkk 

(2016) minimnya tingkat produksi pangan 

yang dialami oleh petani Indonesia 

terutama sayuran dan buah disebabkan 

dengan beberapa hal seperti lahan untuk 

bercocok tanam semakin berkurang, teknik 

budidaya yang dilakukan para petani di 

Sulawesi Selatan masih bersifat 

konvensional dan tidak memperhatikan 

teknik budidaya yang baik, teknologi juga 

masih kurang diterapkan oleh petani, 

sehingga kualitas dan kuantitas produksi 

yang dihasilkan masih tergolong rendah. 

Dilihat  dari  kandungan  gizinya,  

kacang tanah memiliki nilai gizi yang 

tinggi. Kadar protein mencapai 25 g per 100 

g. Protein kacang merupakan protein nabati 

berkualitas tinggi yang sangat diperlukan 

untuk pertumbuhan anak, vegetarian dan 

orang yang mengkonsumsi sedikit daging. 

Kadar lemak kacang tanah merupakan 

bahan pangan sumber minyak. Kadar lemak 

kacang tanah mencapai 43 g per 100 g. 

Kacang tanah kaya akan asam lemak tidak 

jenuh yang dapat  menurunkan  kolesterol  

darah  (Astawan,2009). 

Dewasa ini dapat kita lihat bahwa 

mayoritas petani maupun industri-industri 

kecil maupun yang besar masih 

menggunakan tenaga manual untuk 

mengelompokkan biji kacang tanah yang 

berukuran kecil, sedangkan sampai ke yang 

paling besar. Penggunaan tenaga manusia 

(manual) sebagai penentu tingkat grade 

buah berdasarkan ukuran memiliki 

beberapa kekurangan antara lain penilaian 

manusia yang bersifat subyektif dan  tidak  

konsisten terhadap obyek buah serta 

pekerjaan yang dilakukan secara berulang-

ulang yang dapat menyebabkan kejenuhan 

(Anugrahandy dkk. 2013). Hal ini yang 

menyebabkan produktivitas biji kacang 

tanah menjadi berkurang, membutuhkan 

waktu yang lama dan  memerlukan biaya 

cukup besar untuk membayar buruh tani. 

Berdasarkan hal di atas diperlukan 

mesin untuk meningkatkan produktivitas 

biji kacang tanah, terutama kegiatan 

pascapanen. Bahan- bahan hasil pertanian 

mempunyai bentuk dan ukuran yang tidak 

seragam, maka dari itu diperlukan mesin 

untuk mengukur dan menganalisa   bentuk 

dan ukuran bahan hasil pertanian untuk 

mengklasifikasinya kedalam keseragaman 

bentuk. 

Dengan demikian maka penulis 

ingin merancang mesin yang dapat 
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mempermudah dalam penanganan 

pascapanen (grading) biji kacang tanah. 

Sehingga kegiatan grading diperoleh hasil 

polong yang seragam, baik ukuran maupun 

kualitasnya. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan penentuan harga dan 

pengemasan atau penyusunan dalam 

wadah, dalam usaha memberikan 

kepercayaan dan kepuasan pada konsumen 

sehingga menjamin kestabilan pemasaran. 

Tujuan dari perancangan mesin 

grading biji kacang tanah ini adalah 1). 

Untuk mengetahui mekanisme 

perancangan mesin grading biji kacang 

tanah. 2). Untuk mengetahui perbandingan 

hasil grading biji kacang tanah 

menggunakan mesin dengan grading secara 

manual. 

Bahan dan Metode 

Desain Perancangan 

Bentuk penelitian ini adalah 

penelelitian ini adalah penelitian desain dan 

rekayasa. Pada penelitian ini dilakukan 

pengujian kinerja dari mesin, seperti uji 

kalibrasi untuk mengetahui kondisi mesin 

dengan menganalisis mesin tersebut 

dengan berbagai gaya yang dihasilkan 

pada saat pengujian. Berikut ini adalah 

diagram alir desain perancangan pada 

penelitian ini: 
 
 

 
Gambar 1. Desain Perancangan 

 
 
 
 

Gambar Desain Produk 

 

Gambar 2. Tampak Samping Kanan 

 
 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

pembuatan mesin grading biji kacang 

tanah adalah sebagai berikut: bur listrik, 

kunci pas, timbangan digital, stopwatch, 

jangka sorong, meteran, mistar siku, palu, 

sikat baja, ragum, bor   tangan, mesin 

gerinda, tang kombinasi. Bahan yang 

digunakan adalah kacang tanah, besi   plat 

1,5 mm, besi beton 6 mm, besi unp 6 mm, 

besi siku 5 x 5 mm, besi hollow 2 x 2 mm, 

spring lj 400 a, las listrik, pully, v-belt , 

pillow block p204, mur, baut, poros, motor 

penggerak. 
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Hasil dan Pembahasan 

Deskripsi Produk  

Mesin  grading  biji  kacang  tanah  
telah dibuat berdasarkan desain yang telah 
direncanakan. Dari desain gambar tersebut, 
dibuat tiap-tiap komponen utama dari 
mesin kemudian dirangkai menjadi satu-
kesatuan membentuk seperti desain mesin 
yang ingin dibuat. Proses pembuatan mesin 
grading biji kacang terdiri dari beberapa 
komponen utama sehingga  mesin  
sehingga  mesin  yang  telah direncanakan      
dapat      terbentuk      Tahapan pembuatan 
komponen tersebut sebagai berikut: 
 
 
1.  Pembuatan Rangka 

Proses  pembuatan  rangka  diawali 

dengan proses pengukuran besi, adapun 

besi yang digunakan untuk dudukan 

mesin yaitu jenis besi UNP dan kaki 

rangka yang digunakan adalah jenis 

besi siku (4,5 mm) dan sebagai tiang 

penyangga hopper digunakan jenis besi 

Hollow. Selanjutnya pemberian ukuran 

pada 3 (tiga) jenis besi dan kegunaan 

masing-masing jenis besi. 

Gambar 3. Pembuatan Rangka Mesin 
 

Besi siku dipotong dengan ukuran 

dimensi 600 mm x 550 mm yang 

masing- masing ujungnya di potong 

dengan kemiringan 

45o. Besi siku di potong sebanyak 4 

buah yang dimana 2 buah berukuran 

600 mm dan 2 buah berukuran 550 mm. 

Setelah dilakukan pemotongon lalu 

kemudian dilakukan pengelasan dengan 

menggunakan las listrik pada setiap 

ujung     besi guna untuk menyambung 

potongan besi menjadi suatu rangkaian 

yang utuh. 

2.  Pembuatan Hopper 

Hopper terbuat dari  besi plat 

dengan ketebalan 1,5 mm dan 

kemiringan 30o. Volume hopper  mesin 

grading biji kacang tanah ialah 15.84 L. 

Proses pembuatan hopper dilakukan 

dengan cara memotong plat 

berdasarkan pola dan model yang telah 

ditentukan dengan menggunakan mesin 

gerinda kemudian di lakukan perakitan 

atau penyambungan plat dengan  

menggunakan las listrik. 

Gambar 4. Pembuatan Hopper 
 

Pemasangan hopper pada mesin 

dilakukan dengan cara membuat lubang 

pada sayap kanan dan kiri hopper. Hal 

tersebut berfungsi sebagai lubang 

penyambung antara hopper dan tiang 

penyangga hopper dengan 

menggunakan baut dan mur. 

Selanjutnya pasang hopper pada tiang 

penyangga yang telah dibuat lalu 

kemudian kunci menggunakan baut dan 

mur. 
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3.  Pembuatan Lubang Grade 

Pembuatan rangka lubang grade di 

lakukan dengan cara memotong besi 

siku menggunakan mesin gerinda 

dengan  ukuran panjang 600 mm dan 

lebar 400 mm dimana pada salah satu 

ujungnya di potong dengan kemiringan 

90o. Setiap sudut yang dibuat kemudian 

disambung menggunakan las. 

Tahap pengelasan dilakukan 

untuk menguatkan sambungan pada 

rangka, sebelum dilakukan pengelasan, 

setiap komponen dikumpulkan 

kemudian dipasangkan sesuai dengan 

pasangannya masing-masing 

(Arhamsyah, dkk. 2018). 
 

Gambar 5. Pembuatan Lubang Grade 

Perakitan lubang grade dilakukan 

dengan menggunakan besi siku yng 

memiliki panjang 600 mm dan lebar 400 

mm yang di buat berbentuk persegi 

panjang. Kemudian dilakukan 

pemotongan besi beton dengan ukuran 

yang berbeda-beda  dan  menyesuaikan  

dengan panjang rangka yang digunakan. 

Setelah dilakukan pemotongan besi 

beton kemudian dilakukan 

penyambungan dengan menggunakan 

las listrik yang bertujuan untuk 

membuat lubang- lubang kecil sebagai 

tempat untuk melakukan grading biji 

kacang tanah. Lubang grade terdiri atas 

3 susun yaitu grade 1 (8 mm), grade 2 (7 

mm), dan grade 3 (6 mm). Pada bagian 

bawah lubang  grade  terdapat  wadah  

sebagai penampung biji kacang tanah 

yang berhasil melewati 3 lubang grade 

sebelumnya dengan ukuran <6 mm. 

Lubang grade memiliki sudut 

kemiringan yaitu 56o. 

4.  Pemasangan Spring 

Spring yang digunakan adalah 

spring LJ400 A dimana spring dipasang 

pada bagian bawah pengayak yang 

terdapat di bagian depan dan belakang 

lubang grading. Spring depan terdiri dari 

2 buah dan spring belakang terdiri dari 1 

buah. Adapun beberapa fungsi dari 

penggunaan spring yaitu, dapat meredam 

getaran  saat  mesin  dinyalakan,  

menahan beban    berat    pada    mesin    

dan    dapat menstabilkan mesin. 

 
Gambar 6. Pemasangan Spring 

 

5.  Tuas Penggerak 

Tuas penggerak berfungsi 

sebagai alat yang menggerakkan mesin 

dimana pada ujung tuas penggerak ini 

terdapat lahar yang apabila mesin 

dijalankan maka besi roller yang 

terdapat pada bagian bawah akan 

menggesek lahar tersebut yang 

kemudian ikut berputar. 

 



 

JPTP Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian       Volume 5 Suplemen September, 2019 

16 
 

 
Gambar 7. Pengelasan Tuas Penggerak 

6.  Proses Finalisasi 

Tahap ini finalisasi adalah tahap 

pemasangan semua komponen lalu 

dirangkai menjadi satu kesatuan sesuai 

letak fungsional dan strukturnya. Proses 

ini berfungsi mengamati  komponen,  

apakah  masih  ada yang kurang untuk 

kemudian dilengkapi dan dilanjutkan 

pada uji coba alat. Selanjutnya proses 

dilakukan pengecetan komponen alat 

untuk memperindah tampilan. 

 
Gambar 8. Proses Finalisasi 

7.  Hasil Rancangan 

 
Gambar 9. Hasil Rancang Bangun Mesin 

Grading Biji Kacang Tanah 

Hasil Uji Coba 

1.  Pengujian Mesin 

Pengujian mesin bertujuan untuk 

mengetahui mesin dapat bekerja sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

Sebelum dilakukan pengujian terlebih 

dahulu dilakukan pengecekan terhadap 

komponen-komponen mesin. 

Pengecekan     bertujuan     untuk     

menghindari terjadinya kesalahan 

pengoperasian mesin pada saat 

dilakukan  uji coba. Cara pengujian 

mesin sebagai berikut: 

a. Biji kacang tanah ditimbang 

sebanyak  5500 g menggunakan 

timbangan digital 

b. Masukkan  bahan  ke  dalam  

hopper  mesin, pintu keluaran bahan 

pada hopper masih dalam keadaan 

tertutup 

c. Sambungkan celokan pada stop 

kontak (aliran listrik) 

d. Nyalakan mesin dengan menekan 

tombol On pada Switch (On/Off) 

e. Buka  lubang  keluaran  pada  

hopper  secara perlahan-lahan  agar  

bahan  jatuh  ke  bawah lubang 

grading biji kacang tanah 

f. Lubang grading  terdiri dari  4  

tahap dimana masing-masing 

mempunyai ukuran yang berbeda-

beda yaitu tahap 1 (8 mm), tahap 2 

(7 mm), tahap 3 (6 mm) dan tahap 4 

(<6 mm) 

g. Mesin grading biji kacang tanah di 

uji coba selama 60  detik dan 

dilakukan selama 3 kali ulangan 

h. Menghitung kapasitas kerja mesin 

selama selang waktu uji coba 

berlangsung 
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2. Perbandingan hasil uji coba grading 

biji kacang menggunakan mesin 

dengan manual 

Dari Tabel 1 dapat dilihat hasil 

perhitungan grading biji kacang tanah 

manual dan menggunakan mesin 

menunjukkan bahwa   nilai rata-rata 

grading secara manual adalah 659 g dan 

nilai rata-rata hasil grading 

menggunakan mesin adalah 4.649 g. 

Setelah dilakukan perhitungan hasil 

perbandingan maka didapat nilai t 

hitung = 21.24 > t tabel 2.13 yang 

kemudian dilanjutkan dengan uji ω2  

(Squard) = 0.99 % yang berarti bahwa 

taraf  keyakinan 99 %   diyakini adanya 

pengaruh  dari  perbedaan  hasil  

grading  yang diperoleh dari kedua 

metode grading biji kacang tanah yang 

dilakukan dan 1% dipengaruhi oleh 

faktor lain selain dari penelitian.   Hal 

ini sesuai dengan pendapat Agustiawan 

(2018), bahwa setelah dilanjutkan 

dengan uji W2 (squard) taraf keyakinan 

95%, antara penggunaan   alat dan 

manual adalah berbeda nyata karena 

apabila t > t tabel diyakini adanya 

perbedaan hasil yang diperoleh dari 

kedua metode pemupukan yang 

digunakan. 

 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Uji Coba 

Grading Biji Kacang Menggunakan Mesin 

Dengan Manual 

 
Sumber: Data Primer Hasil Pengujian 

Mesin Grading Biji Kacang Tanah (2018) 

 

Kajian Produk Akhir 

Hasil akhir yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah terwujudnya mesin 

grading biji kacang tanah yang dapat 

mempermudah masyarakat, pedagang  

maupun industri kacang tanah dalam 

proses grading biji kacang tanah. Mesin 

grading biji kacang tanah ini dapat 

membantu masyarakat dalam hal 

pengkelasan biji kacang tanah berdasarkan 

ukuran diameter kacang  tanah.  Proses  

pengoperasiannya  juga mudah karena 

tidak lagi menggunakan tenaga manual 

untuk memisahkan biji yang besar dan biji 

yang kecil namun menggunakan mesin 

listrik yang di kendalikan oleh stop kontak 

(On/Off). 

 

Revisi Produk 
 

Mesin grading biji kacang tanah ini 

merupakan mesin yang sistem kerjanya 

seperti ayakan yang terdiri dari 3 (tiga) 

lubang grade yang tersusun secara vertikal. 

Proses kerja mesin grading biji kacang 

tanah adalah memisahkan biji kacang tanah 

berdasarkan diameter ukuran 

(besar/kecilnya). Tetapi mesin ini masih 

memiliki kekurangan yaitu pada  saat  

mesin dinyalakan, mesin mengeluarkan 

bunyi bising dan ketika melakukan grading, 

biji yang keluar dari hopper menuju ayakan 

grade banyak yang jatuh berhamburan 

disebabkan getaran ayakan terlalu cepat. 

Hal ini dikarenakan penggunaan pully yang 

kurang tepat, sehingga perlu dilakukan 

modifikasi agar mesin lebih efisien. 

Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian rancang 

bangun mesin grading biji kacang tanah 

dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut: 

Perancangan mesin grading biji 

kacang tanah ini melalui beberapa 
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mekanisme dalam proses pembuatan yaitu 

pembuatan rangka, pembuatan lubang 

grade, pemasangan spring, pemasangan 

tuas penggerak, pemasangan pillowblock 

dan poros, pemasangan pully dan v-belt, 

pemasangan hopper. 

Mesin  grading  biji  kacang  tanah  

dapat dioperasikan oleh satu orang dan 

lebih cepat apabila dibandingkan dengan 

grading manual. Hal tersebut dapat di  lihat 

pada hasil uji coba mesin dan uji coba 

manual yang masing- masing 

menggunakan waktu yang sama yaitu 60 

detik (s). Jumlah rata-rata berat yang dapat 

di grading menggunakan mesin adalah 

4649 g sedangkan jumlah rata-rata berat 

yang dapat di grading dengan cara manual 

adalah 659 g. 
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