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ABSTRAK 
 

Di  dalam  proses  pengovenan  kacang,  kacang  harus  dibolak-balik  dengan 

mengunakan tangan pada saat-saat tertentu, supaya  panas dari kompor merata 

dan kacang menjadi   matang seluruhnya. Peningkatan produksi kacang garing 

asin  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengubah  proses  yang  dilakukan  secara 

manual  menjadi  dilakukan  secara  mekanik.   Untuk   mengatasi  masalah  ini 

diperlukan  sebuah  oven  yang  besar  dan  digerakkan  dengan  cara  mekanis. 

Sehingga proses pembolak-balikan kacang akan berjalan dengan  baik.  Mesin 

oven juga harus baik dalam hal pengapiannya (pembakarannya), karena kalau 

oven tersebut tidak baik pengapiannya (pembakarannya). Kegiatan ini bertujuan 

a). membuat mesin oven putar yang akan meningkatkan produksi kacang garing 

asin milik industri mitra   dengan kualitas yang jauh lebih baik, terutama dalam 

hal kematangan, kebersihan dan penampilan b). membantu meningkatkan kualitas 

dan  kuantitas  produksi  dari  industri  kecil  c).  memperkuat  sektor-sektor  yang 

menjadi andalan daerah dalam rangka memperkuat  otonomi daerah. Pengujian 

menunjukkan bahwa mesin oven putar berfungsi dengan baik dengan  kapasitas 

maksimum  50  kg  sekali  pengovenan,  Waktu  rata-rata  yang  dibutuhkan  untuk 

mengoven 1 kg kacang adalah 1,375 menit, jumlah kacang yang gosong dalam 

satu kali pengovenan kurang lebih 3 %, jumlah konsumsi bahan bakar LPJ untuk 

mengoven  kacang per satu kg kacang adalah  0,0092 kg  bahan bakar LPJ/ kg 

kacang atau  setara dengan Rp. 172,5 /kg kacang. Sedangkan oven sebelumnya 

menunjukkan pemakian bahan bakar sebanyak 0,18 liter minyak tanah/ kg kacang 

atau Rp. 216 /kg kacang. 

 
Kata Kunci: Kacang, Oven, Kualitas 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 

Industri kecil kacang garing asin milik Pak Hariwiyoto telah berdiri sejak 

tahun  1990-an.  Pada  saat  ini  perusaan  ini  dikelola  oleh  empat  orang  yang 

semuanya merupakan anggota keluarga dari Pak Hariwiyoto, sehingga manajemen 

yang digunakan pada industri kecil ini merupakan manajemen keluarga. Dengan 

modal yang mengalir tiap bulannya   mencapai Rp. 1.500.000,- 

Jumlah produksi kacang garing asin milik Pak Hariwiyoto setiap bulannya 

mencapai  rata-rata   200 kg. Semuanya dipasarkan di daerah kabupaten Jember. 

Pada saat ini pembutan  kacang garing asin masih menggunakan cara manual. 
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Semua proses dari pemilihan kacang, pembersihan, pemasakan , pengovenan dan 
pengepakan dilakukan dengan cara manual. Penampilan kacang sangat ditentukan 

pada saat pada proses pengovenan karena jika kacang hangus atau tidak matang 

akan tidak laku dijual. Pada proses  pengovenan kacang, oven yang digunakan 

pada saat inii berkapasitasnya kecil (sekitar 5 kg)  dan menggunakan kompor 

dengan bahan bakar minyak tanah. Di dalam proses ini, kacang  harus dibolak- 

balik  dengan  mengunakan  tangan  pada  saat-saat  tertentu,  supaya panas  dari 

kompor merata dan kacang menjadi  matang seluruhnya. Tapi jika kita terlambat 

membolak-balik  kacang,  maka  kacang menjadi  tidak  rata  matangnya,  malah 

kadang-kadang ada yang hangus, sehingga penampilannya tidak bagus dan akhir 

tidak laku dijual. 

Keberadaan industri kecil mitra sangat menguntungkan bagi petani di daerah 

sekitarnya,  karena industri kecil ini menyerap produksi kacang yang dihasilkan 

oleh  para  petani  tersebut.  Sebagai  contoh  industri  milik  Pak  Hariwiyoto  ini 

menyerap hasil produksi petani kacang di  daerah-daerah Kec. Kencong, Kec. 

Ambulu, Kec. Balung, Kec. Tanggul, Kec. Jenggawah dan daerah lain di Kab. 

Jember.  Produksi  kacang di daerah Jember sendiri mencapai sekitar 5.253 ton 

(BPS 2002) . 

 
Identifikasi Masalah 

 

Permasalahan yang banyak dihadapi disini adalah: 

1. Ketidakmerataan matangnya kacang selagi di sangar yang mana hal tersebut 

dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. 

2. Proses dari pembuatan kacang dengan cara disangar ini membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan banyak menghabiskan bahan bakar minyak. 

3. Ketidakefisienan dari proses tersebut. 

 
Perumusan Masalah 

 

Peningkatan  produksi  kacang  garing  asin  dapat  dilakukan  dengan  cara 

mengubah   proses  yang  dilakukan  secara  manual  menjadi  dilakukan  secara 

mekanik. Tetapi saat ini  yang penting dilakukan adalah memperbesar kapasitas 

pengovenan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  jika  tersedia  sebuah  oven  yang  besar. 

Namun  jika  oven  itu  masih  belum  digerakan   secara  mekanik,  tetap  akan 

menimbulkan kesulitan dalam proses membolak-balikkan kacang. Sehingga untuk 

mengatasi masalah ini diperlukan sebuah oven yang besar dan digerakkan dengan 

cara mekanis. Sehingga proses pembolak-balikan kacang akan berjalan dengan 

baik.  Mesin  oven  juga  harus  baik  dalam  hal  pengapiannya  (pembakarannya), 

karena  kalau  oven  tersebut  tidak  baik  pengapiannya  (pembakarannya),  maka 

pematangan kacang menjadi tidak merata. 

Jadi permasalahan yang ada pada kasus ini adalah bagaimana membuat oven 

yang baik, dimana terdapat proses pembolak-balikan kacang secara mekanis. Di 

samping itu perlu diperhatikan harganya terjangkau, efisiensi penggunaan bahan 

bakarnya,  sempurna   pengapiannya   (pembakarannya),  mudah  dan  sederhana 

perawatannya. 
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Tujuan Kegiatan 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk suatu kerja sama antara Program 

Studi  Teknik  Universitas  Jember  dengan  industri-industri  kecil  di  sekitarnya, 

khususnya antara jurusan Teknik Mesin dengan industri-industri tersebut. Tujuan 

pokok lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Membuat mesin oven putar denga spesifikasi sebagai berikut: 

a. Bahan bakar yang digunakan dari LPJ 

b. Pengapian/pembakaran  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  apinya 

merata 

c. Sistem oven yang dibuat berbentuk silinder (bahan dari tabung/tangki) 

d. Menggunakan motor untuk membolak – balikkan kacang yang dioven 

di dalamnya. 

2. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari industri kecil 

3. Memperkuat  sektor-sektor  yang  menjadi  andalan  daerah  dalam  rangka 

memperkuat  otonomi daerah. 

 
Manfaat atau Kegunaan 

 

Mesin oven putar ini meningkatkan jumlah kapasitas produksi yang sangat 

nyata bagi industri kecil mitra yaitu dari semula berkapasitas 200 kg per bulannya 

menjadi  kurang lebih 625 kg kacang garing asin tiap bulannya, karena kapasitas 

mesin oven ini adalah 25 kg per pengovenan. Sehingga jika rata – rata tiap harinya 

dilakukan  satu  kali  pengovenan,  maka  tiap  bulannya  aka  dapat  menghasilkan 

kurang lebih 625 kg kacang garing asin. Disamping itu kacang akan mempunyai 

tingkat kematangan yang merata sehingga jumlah kacang yang hangus  dapat 

dikurangi. 

Mesin oven putar yang dihasilkan jauh efisien dibandingkan dengan oven 

yang digunakan oleh industri mitra. Disamping kapasitasnya yang besar, mesin ini 

mampu menghasilkan kacang garing yang lebih baik  kualitasnya, terutama dalam 
hal kematangan, kebersihan dan penampilan. Di samping itu  harganya terjangkau, 

efisien penggunaan bahan bakarnya, sempurna  pengapiannya (pembakarannya), 

mudah dan sederhana perawatannya. 

Bila ditinjau dari dampak secara regional, keberadaan industri kecil-industri 

kecil seperti milik Pak Hariwiyoto ini sangat menguntungkan bagi petani kacang 

di daerah jember dan  sekitarnya. Dengan terserapnnya produksi kacang, tentu 

akan sangat membahagiakan para petani kacang. Disamping itu tenaga kerja yang 

akan diserap pada sektor ini akan menjadi banyak Sebagai gambaran jika produksi 

kacang   garing   milik   industri   kecil   mitra   bertambah   banyak   tentu   akan 

membutuhkan pasokan kacang yang sangat banyak juga. Produksi yang  banyak 

tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memperlancar 

proses industrinya. 
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METODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan  kegiatan  dan  pembuatan  mesin  oven  ini  dikerjakan 

selama  ±  8  Bulan  dimulai  bulan  Februari  2005  sampai  berakhir  pada  bulan 

September 2005 dengan jadwal kegiatan seperti tercantum dibawah ini: 
 

Jadwal Kegiatan 
 

Kegiatan 

 

 
  Bulan ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Penentuan spesifikasi xx 

Desain gambar detail xx xxxx 

Pembelian bahan xx xx 

Pemotongan  dan  pene-kukan 

plat dan pembubutan 

xx xx 

Perakitan dan Pengelasan xxxx xxxx 

Pengecetan   xx x 

Pengujian      xxx 
Pelatihan xxxx xx 

Monitoring dan Evaluasi xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx 

Pembuatan laporan      xxxx xxxx 

Seminar        xx 

Analisis kegiatan xxxx xxxx 

 

Sedangkan Tempat  Pelaksanaan  Kegiatan  ini  dilakukan  di  Kota  jember 

dengan spesifikasi tempat sebagai berikut: 

1. Laboratorium Pengelasan Program studi Teknik Universitas Jember. 

2. Laboratorium  Teknik  Kerja  Bangku  dan  Pelat  Program  Studi  teknik 

Universitas Jember. 

3. Laboratorium Konversi Energi Program Studi Teknik Universitas Jember. 

 
Tahapan Pelaksanaan 

1.  24 Februari 2005. Pertemuan dengan mitra 
2.  28 Februari 2005. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh 

usaha mitra 

3.  28 Februari – 15 Maret 2005. Studi pustaka 
4.  21 Maret – 9 April 2005. Penentuan spesifikasi 

5.  11 April – 7 Mei 2005. Pembuatan desain gambar secara detail 

6.  9 Mei – 31 Mei 2005. Pembelian bahan baku dan suku cadang 

7.  30  Mei  –  18  Juni  2005.  Pemotongan  dan  penekukan  plat  dan 

pembubutan 

8.  20 Juni – 27 Juli 2005. Perakitan dan Pengelasan 
9.  29 Juli – 13 Agustus 2005. Pengecetan mesin oven putar 

10. 22 Agustus – 3 September 2005. Pengujian mesin oven putar 

 
Instrumen Pelaksanaan 

1. Studi Pustaka 
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Dalam  merancang  mesin  oven  putar  untuk  mengeringkan  kacang  ini 
diperlukan studi puataka meliputi : 

a. Merancang bagian poros yang akan digunakan untuk tempat oven putar 

b. Merancang kekuatan dari konstruksi yang akan digunakan 

c. Merancang bantalan yang akan digunakan 

d.  Merancang pasak 

e. Merancang  daya  yang  dibutuhkan  untuk  menggerakkan  mesin  oven 

putar 

f.  Merancang bagian trasmisi yang akan digunakan 

g.  Merancang pulley 

h. Merancang  sistem  pengapian/pembakaran  atau  kompor  yang  akan 

digunakan. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan adalah untuk : 

a. Mempelajari mekanisme proses pembuatan kacang garing asin. 

b. Mengevaluasi  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  menerima 

perubahan cara kerjanya. 

c. Mengevaluasi  sumber  daya  finansial  prasarana untuk  penggunaan 

mesin yang dirancang. 

3. Pembuatan Mesin 

Dalam Pelaksanaan pembuatan mesin ini tidak lepas dari peralatan yang 

mendukung  penyelesaian pembuatan mesin oven putar, instrumen yang dipakai 

antara lain: 

a. Mesin Las SMAW 

b. Mesin Bubut 

c.  Mesin frais 

d. Mesin Sekrap 

e. Mesin Bor Portable 

f.  Perkakas Tangan 

g. Gerinda 
h. Alat Ukur (Jangka Sorong, Mistar Baja, Mikrometer dll) 

4. Monitoring dan Evaluasi 

Mesin oven putar yang telah dirancang dan dibuat selanjutnya dilakukan uji 

coba  di   laboratorium  dan  sejanjutnya  digunakan  pada  industri  mitra  untuk 

memproduksi kacang garing asin milik mereka.  Proses monitoring dan evaluasi 

kegiatan telah  dilakukan  sejak   kegiaatan  dimulai,  hal  ini  dilakukan  agar 

kesalahan yang terjadi cepat diperbaiki dan kegiatan berjalan sesuai dengan jadual 

yang direncanakan. Tetapi pada saat penyerahan, saat alat digunakan oleh industri 

mitra, dilakukan pelatihan terlebih dahulu dan dilakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaannya  secara  lebih  intensifBeberapa  kegiatan  telah  dilakukan  dalam 

rangka  untuk   membuat  mesin  oven  putar  sehingga  mampu  meningkatkan 

produksi kacang garing asin milik industri mitra  dengan kualitas yang jauh lebih 

baik, terutama dalam hal kematangan, kebersihan dan penampilan. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah pertemuan dengan 

industri  mitra guna mencari masukan permasalahan yang ada di industri mitra. 

Kemudian  dilakukan   studi  pustaka  untuk  mejawab  permasalahan  tersebut. 
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Pertemuan selanjutnya adalah mendiskusikan bagaimana mencari pemecahannya 
dan  juga  diskusi tentang  spesifikasi  rancangan  mesin.  Kemudian  dilakukan 

pembuatan  desain, gambar detail dan pembuatan alat meliputi : penekukan dan 

pengelasan plat, perakitan,  dan pengecatan alat. Kemudian dilakukan uji coba. 

Perancangan mesin oven putar  secara singkat dapat dijelaskan  sebagai berikut: 

 
Tahap Perancangan 

 

1. Pengapian/ pembakaran 

Bahan bakar  yang  dirancang  menggunakan  LPJ,  karena  pembakarannya 

bagus dan mudah dikontrol nyala apinya. Dari tabung, LPJ disalurkan ke kompor 

menggunakan  regulator.  Sebelum  sampai  ke  kompor  regulator  ini  dilengkapi 

dengan katup sehingga aliran gas dapat dikontrol. Kompor yang dirancang terbuat 

dari pipa yang dilubangi sebagi tempat keluarnya gas LPJ. Dari lubang-lubang itu 

api menyala memanasi oven di atasnya. Kompor ini dirancang  sedemikian rupa 

agar apinya merata, sehingga suhu di dalam oven juga sama. 

2. Kontruksi Mesin Oven Putar 

Rangka mesin  oven  putar  terbuat  dari  besi  siku  tebal  5  mm,  sehingga 

mampu menopang oven yang berbentuk silinder seberat  ± 60 kg. Kerangka ini 

pada prinsipnya  berbentuk persegi empat panjang dengan kedua sisinya diberi 

laker untuk menahan oven silinder, laker juga berfungsi agar oven silinder dapat 

berputar dengan bebas. Kerangka ini  kemudian ditutup dengan plat lembaran 3 

mm,  yang  menutupi  seluruh  permukaan  rangka  itu  (sebagai  isolasi  terhadap 

lingkungan). Namun terdapat lubang untuk supply oksigen pada saat pembakaran 

dan pintu oven. 

3. Kontruksi Oven Putar. 
Kontruksi oven putar berbentuk silinder (seperti tangki) dengan dindingnya 

berlubang-  lubang (yang besarnya lebih kecil dari diameter kacang) sehingga 

panas dapat  masuk  kedalamnya.  Kapasitas  oven  putar  yang  dirancang  akan 

mampu  menampung  kacang  sebanyak  50  kg.  Di  dalam oven  diberi  mekisme 

untuk mengaduk, sehingga seluruh kacang   dapat menerima panas dalam jumlah 

yang sama. Hal ini penting agar tidak terdapat kacang  yang  hangus. Pada oven 

putar ini terdapat pintu slot untuk memasukkan dan mengeluarkan kacang. Oven 

putar ini di beri poros dari besi baja dengan diameter 25 mm, pada ujung  salah 

satu poros ini diberi pulley sehingga dapat digerakkan dengan mesin. 

4. Kontruksi Mesin 

Mesin yang digunakan bertenaga 1 HP. Mesin ini diberi pulley, kemudian 

dihubungkan dengan pulley yang terdapat pada poros oven dengan menggunakan 

belt. 

 
Fabrikasi dan Perakitan 

 

Fabrikasi adalah  pembuatan  masing-masing  bagian,  sedangkan  perakitan 

adalah  menggabungkan bagian/komponen hasil fabrikasi menjadi satu kesatuan. 

Kegiatan ini dilakukan oleh  tim pelaksana kegiatan program voucer. 
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Pengujian 
 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja mesin oven putar secara 

keseluruhan, yang meliputi : 

1. Keandalan mekanisme masing-masing bagian: 

a.  Keandalan pengapian/.pembakaran, merata tidaknya nyala api 

b.   Keandalan oven putar, bagus tidaknya putarnya 

c.  Keandalan konstruksi,   bergetar tidaknya rangka kontruksi mesin oven 

putar. 

2. Uji efisiensi bahan bakar 

Dilakukan dengan sistem yang sudah ada dengan jumlah berat  kacang yang 

sama.dibandingkan jumlah konsumsi bahan bakarnya. 

3. Uji mutu kacang garing yang dihasilkan 

Dihitung berapa persen kacang yang hangus, dibandingkan dengan sistem 

yang sudah ada. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penguijian Terhadap Hasil Rancangan 

1. Prosedur Pengujian 

a.   Kacang. 

Kacang  yang  digunakan  dalam  pengujian  adalah  kacang  yang  biasa 

digunakan pada industri mitra baik mutu maupun besar kecilnya. Dalam hal ini 

kacang yang digunakan di beli dari pasar induk yang ada di Kabupaten Jember. 

Sedang kan berat yang menjadi acauan adalah 4 kategori yaitu dengan  15 kg 

per oven, 25 kg per pengovenan, 35 kg /pengovenen, 45 kg / pengovenen. 

b.  Kualitas Kematangan Hasil Kacang 

Dalam hal ini kualitas kematang ditentukan oleh pemilik industri mitra 

yaitu kering, warna putih agak kekningan,  dan bila ditekan/dipejet keras  jika 
pecah kulitnya  lansung  hancur  berkeping,  tidak  lembek.  Kualitas  hasil  ini 

memang tidak sama dengan kualitas  hasil untuk kacang garing lainnya, atau 

dengan kata lain tiap perusahaan mempunyai resep tersendiri. 
c.  Waktu yang diperlukan 

Waktu yang digunakan acuan untuk mengoven kacang yang adalah waktu 

yang  digunakan  pada  saat  mengoven  dengan  cara  membolak-balik  dengan 

tangan,  atau  secara  manual.  Tetapi  waktu  itu  harus  dikonversikan  dengan 

kapasitas oven manual dan kapasitas oven menggunakan mesin ini (mesin oven 

yang dirancang). 

d.  Bahan bakar yang digunakan 

Bahan bakar yang digunakan untuk mesin oven puter ini dibandingkan 

dengan bahan   bakar  yang  digunakan  oevn  manual.  Data  yang  dibuat 

perbandingan adalah  berapa  banyak  bahan  bakar  yang  diperlukan  untuk 

mengoven 10 kg kacang yang dikonversikan ke dalam biaya yang dibutuhkan. 

e.Prosedur pengopenan kacang 
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Jika  persiapan  kacang  yang  akan  diopen  sudah selesai  yaitu  sudah 
dimasak dengan kematangan 80 % dan sudah di tiriskan airnya maka proses 

pengopenan dilakukan sebagai berikut : 

1)  Setting  bahan bakar LPJ, pasang regulator dengan benar 

2) Buka kran pada selang LPJ yang berhubungan dengan mesin oven. 

3)  Buka tempat pengapian pada mesin oven, nyalakan apinya 

4)  Atur  nyala  api  dengan  mengatur  kren  pada  selang  antara  LPJ  dengan 

mesin oven. 

5)  Tutup tempat pengapian pada mesin oven dan biarkan selama 10 menit 

agar panas didalam oven merata. 

6)  Buka mesin oven, buka oven putarnya, masukkan kacang sesuai yang 

dikehendaki,  tapi jangan sampai melebihi kapasitas mesin oven yaitu 50 

kg. 

7)  Hidupkan motor, sehingga memutar mesin oven. 

8)  Tunggu  sampai warna dari kulit sudah sesuai yang ditentukan (matang). 

9)  Matikan motor 

10) Buka mesin oven, buka oven putarnya, ambil kacang garing yang sudah 

matang. 

11) Masukan kedalam kantong dan ditimbang lalu dikemas. 

 
2. Hasil Pengujian 

Uji coba alat adalah untuk menguji mesin oven putar tdengan parameter : a). 

waktu  yang   dibutuhkan;  b).  jumlah  kacang  yang  gosong  dalam  satu  kali 

pengovenan;  c).  bahan  bakar  yang  digunakan;  d).  kestabilan  alat  /  bergetar 

tidaknya alat. 

Hasil uji coba untuk mengukur waktu yang di butuhkan untuk satu kali 

pengovenan adalah untuk mengoven kacang dengan berat 15 kg per oven, 25 kg 

per  pengopenan,  35  kg  /pengopenen,  45  kg  /  pengopenen  dan  dibandingkan 
dengan hasil oven  manual dengan kapasitas 2 kg /pengopenan dengan waktru 

yang dibutuihkan sebesar 30 menit. 

Untuk mengetahui berapa banyak kacang garing yang gosong digunakan 

metode setiap  kali selesai pengovenan, kacang diambil dengan satu gelas ukur. 

Selanjutnya dihitung berapa  banyak kacang yang gosong dan berapa banyak 

kacang yang ada di dalam gelas itu seluruhnya.  Kemudian dihitung berapa persen 

yang gosong itu. 

Hasil uji coba alat untuk menguji waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali 

pengovenan, uji coba kestabilan/bergetar tidaknya alat dan uji coba berapa banyak 

jumlah kacang yang gosong dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

 
Tabel 1.  Hasil uji coba pengovenan kacang 

 

No Uji Berat Kacang 
(kg) 

Waktu matang 
(menit) 

Kestabilan alat / 
bergetar tidaknya 

Jumlah kacang yang 
gosong 

1 15 15 Agak bergetar 3% 
2 25 20 Tidak bergetar 3% 
3 35 45 Tidak bergetar 3% 
4 45 50 Tidak bergetar 4 % 
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Pengujian berikutnya adalah pengujian tentang bahan bakar yang dibutuhkan 
untuk  pengoperasian  mesin  oven  putar  ini. Pada  pengujian  ini  digunakan 

timbangan untuk menimbang berat tabung LPJ beserta isinya.  Dari hasil yang di 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

Berat tabung LPJ dan isinya sebelum digunakan : 17,9 kg 

Berat tabung LPJ dan isinya setelah digunakan :  16,8  kg 

Bahan bakar yang digunakan : 1,1 kg 

Bahan bakar  LPJ  sebanyak  1,1  kg  digunakan  untuk  mengoven  kacang 

seberat : 15  kg + 25 kg + 35 kg + 45 kh = 120 kg. Berarti tiap kg kacang 

memerlukan bahan bakar LPJ sebesar : 1,1 / 120 kg = 0,0092 kg bahan bakar LPJ/ 

kg kacang 

Bahan bakar yang digunakan untuk mengoven kacang seberat 10 kg dengan 

cara manual  diukur dengan cara berapa liter bahan bakar yang di masukkan ke 

dalam kompor dan berapa  liter yang masih tersisa setelah pengovenan selesai. 

Dan diperoleh hasil sebagi berikut : 

volume minyak sebelum digunakan mengoven : 5  liter 

volume minyak setelah digunakan mengoven  :   3,2 liter   

volume minyak yang digunakan :  1,8 liter 

Bahan bakar minyak sebanyak 1,8 liter digunakan untuk mengoven kacang 

sebesar : 10 kg. Berarti tiap kg kacang memerlukan bahan bakar minya sebanyak : 

1,8/10 = 0,18 liter minyak / kg kacang. 

 
Pembahasan 

 

1.  Pengujian untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengoven 

kacang diperoleh bahwa wktu rata-rata yang dibutuhkan seperti tercantum 

pada tabel 2 berikut : 

 
Tabel 2. waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pengovenan 1 kg kacang 

No Uji Berat Kacang 

(kg) 

Waktu matang 

(menit) 

Waktu pengovenan 1 kg 

kacang 

1 15 15 15/ 15 = 1 

2 25 30 30/25 = 1,2 

3 35 55 55 /35 = 1,6 

4 45 75 75/45 =  1,7 

 

Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengoven 1kg kacang adalah : 
(1 + 1,2 + 1,6 + 1,7 ) / 4 = 1,375 menit. Sedangkan waktu yang digunakan 

oven  sebelumnya  untuk  mengoven  1  kg  kacang  dibutuhkan  waktu  30 

menit/10 kg = 3  menit. Sehingga mesin oven ini lebih baik 1,6 menit 

untuk  mengoven 1 kg kacang. 

2.  Pengujian  untuk  memeriksa  kestabilan  rangka  yaitu  menguji  bergetar 

tidaknya  mesin oven putar ini menunjukkan bahwa pada setiap percobaan 

yang dilakukan baik dengan beban kacang sebesar  25 kg, 35 kg dan 45 kg 

mesin  oven  putar  ini  tidak   mengalami  getran  yang  berarti.  Namun 

demikian  pada  waktu  percobaan  dengan   beban  kacang  yang  diputar 

seberat 15 kg mesin oven putar ini mengalami sedikit  getaran, hal ini 
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dikarenakan beban yang ringan dan daya mesin yang besar menyebabkan 
putarannya  sagak  lebih  tinggi  sehingga  mengakibatkan  timbul  getaran 

pada mesin. 

3.  Pengujian untuk mengetahui seberapa banyak kacang yang gosong  dalam 

satu kali pengovenan menunjukkan bahwa pada pengovenan dengan beban 

kacang 15 kg, 25 kg dan 35 kg jumlah yang gosong 3 %. Sedang untuk 

beban kacang seberat 45 kg sebanyak 4 %. Hal ini terjadi karena pada saat 

pengujian dilakukan operator mesin masih belum terbiasa dengan alat ini, 

jika sudah terbiasa dengan alat ini maka diharapkan jumlah yang kacang 

yang gosong sebesar 3 % atau kurang dari itu. Sedangkan alat  oven 

manual  menunjukan  bahwa  setiap  pengovenan  dengan  daya  tampung 

sebesar 5 kg per pengovenan, jumlah kacang yang gosong sebesar  5 %. 

Sehingga bila  dibandingkan dengan mesin oven putar hasil mesin oven 

putar jauh diatas mesin oven manual. 

4.  Pengujian  untuk menghitung berapa jumlah konsumsi bahan bakar LPJ 

ayang  digunakan per satu kg kacng pada saat pengovenan menunjukkan 

bahwa mesin oven  putar ini menghabiskan sebanyak 0,0092 kg bahan 

bakar  LPJ/  kg  kacang.  Sedang  kang  oven  sebelumnya  menunjukkan 

pemakian bahan bakar sebanyak 0,18 liter minyak tanah  / kg kacang. Jika 

angka-angka ini dihitung berdasarkan harga tiap kg bahan bakar masing- 

masing maka akan didapat angka sebgai berikut : 

a.  Harga bahan bakar LPJ per 2 kg = Rp. 37.500,-. Atau Rp. 18.750.-/kg 

LPJ 

Jika digunakan 0,0092 kg maka : 0,0092 x Rp 18.750,- = Rp. 172,5 /kg 

kacang. 

b.  Harga bahan bakar minyak 1 liter = Rp. 1.200,- 

Jika digunakan  0,18  liter  maka  :  0,18  x  Rp.  1200  =  Rp.  216  /kg 

kacang. Sehingga dari perhitungan yang ada maka penggunaan mesin 

oven putar ini lebih ekonomis. Disamping dengan menggunakan bahan 
bakar   LPJ   maka   akan   lebih   menjamin   keberlangsungan   proses 

produksi mengingat bahan bakar minyak tanah  kadang-kadang susah 

dicari di pasaran dengan harga yang tak menentu. 
5.  Pengujian terhadap nilai kebersihan dan kesehatan menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan mesin oven putar ini maka kebersihan dan kesehatan 

produk  dan  lingkungan  semakin  terjaga.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan 

semakin  bersihnya   tempat   pembuatan  kacang  garing  di  perusahaan 

tersebut. 

6.  Penggunaan listrik untuk menggerakkan motor pada mesin oven putar ini 

juga tidak terlalu besar, mengingat motor yang digunakan hanya sebesar 1 

HP yang membutuhkan listrik sebesar 850 watt atau setara dengan 850 x 

60  menit = 51 KWH (kilo watt jam) .  Jika 1 KWH listrik berharga RP. 

350 maka untuk menjalankan motor listriknya dibutuhkan ongkos sebesar 

51 x Rp. 350 = Rp. 17.850,- 
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KESIMPULAN 
 

Dari hasil  kegiatan  program  voucer  yang  telah  dilakukan maka  dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Mesin oven putar untuk mengoven kacang telah berfungsi dengan baik 

dengan kapasitas maksimum 50 kg tiap pengovenan 

2.  Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengoven 1 kg kacang adalah 

1,375 menit. Sedangkan waktu yang digunakan oven sebelumnya  3 menit. 

Sehingga  mesin oven ini lebih baik 1,6 menit untuk mengoven 1 kg 

kacang. 

3.  Pengujian  untuk  memeriksa  kestabilan  rangka  yaitu  menguji  bergetar 

tidaknya  mesin oven putar ini menunjukkan bahwa pada setiap percobaan 

yang dilakukan oven putar ini tidak mengalami getaran yang berarti. 

4.  Pengujian untuk mengetahui seberapa banyak kacang yang gosong  dalam 

satu  kali  pengovenan  menunjukkan  bahwa  jumlah  yang  gosong  3  %. 

Sedangkan  alat  oven   manual  menunjukan  bahwa  setiap  pengovenan 

dengan daya tampung sebesar 5 kg per pengovenan, jumlah kacang yang 

gosong sebesar 5 %. Sehingga bila dibandingkan  dengan mesin oven 

putar hasil mesin oven putar jauh diatas mesin oven manual. 

5.  Pengujian untuk menghitung berapa jumlah konsumsi bahan bakar LPJ 

ayang digunakan per satu kg kacang pada saat pengovenan menunjukkan 

bahwa mesin oven  putar ini menghabiskan sebanyak 0,0092 kg bahan 

bakar  LPJ/  kg  kacang  atau  Rp.  172,5  /kg  kacang.  Sedangkan  oven 

sebelumnya  menunjukkan  pemakian  bahan  bakar  sebanyak  0,18  liter 

minyak tanah  / kg kacang atau Rp. 216 /kg kacang. 

6.  Pengujian terhadap nilai kebersihan dan kesehatan menunjukkan bahwa 

dengan   menggunakan  mesin  oven  putar  iuni  maka  kebersiham  dan 

kesehatan produk dan  lingkungan semakin terjaga. Hal ini ditunjukkan 
dengan semakin bersihnya tempat pembuatan kacang garing di perusahaan 

tersebut. 
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