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ABSTRAK 

Kacang Bogor (kacang kapri) merupakan salah satu komoditi utama petani di 

daerah  kabupaten  Gresik  Jawa  Timur.  Permasalahan  yang  melatarbelakangi 

pembuatan mesin  pengupas kacang bogor ini adalah melimpahnya hasil panen 

kacang  bogor  di  beberapa  daerah  seperti  Kabupaten  Gresik,  tetapi  proses 

pengolahannya masih menggunakan proses manual pada proses pengupasannya. 

Sulitnya  proses  pengupasan  ini  menyebabkan  banyak   petani  yang  kurang 

diuntungkan karena harga jual kacang bogor mentah yang sangat murah. Kacang 

bogor siap konsumsi dalam bentuk kemasan sudah menjadi produk komersial 

yang  dijual di tokotoko makanan. Berdasarkan hasil observasi, pada umumnya 

petani kacang bogor langsung menjual hasil panennya dalam bentuk mentah ke 

para tengkulak, karena proses pengupasannya yang cukup sulit dan memerlukan 

waktu yang cukup lama (manual). Tujuan  utama pembuatan mesin pengupas 

kacang  bogor  (kacang  kapri)  ini  adalah  untuk   memberikan  solusi  tentang 

permasalahan yang timbul dalam proses penanganan kacang  bogor  selama ini 

dan untuk meningkatkan hasil produksi pasca panen. Pengupasan manual yang 

biasa dilakukan oleh petani kacang bogor adalah 0,5 kg/jam tiap orang dengan 

biaya  pegupasan sebesar Rp. 750,00/kg.   Sebelum membuat alat yang pertama 

dilakukan  adalah   mengadakan  observasi  lapangan  selanjutnya  yaitu  studi 

literatur  agar  pembuatan  mesin   pengupas  kacang  benarbenar  tepat  guna. 

Langkah selanjutnnya adalah desain konstruksi, persiapan bahan dan pembuatan 

alat.  Setelah  perakitan  selesai  maka  diadakan  uji  coba   alat  analisa  dan 

penyempurnaan.   Adanya mesin pengupas ini maka   dapat diperoleh  kapasitas 

pengupasan  sebesar  7  kg/jam.  Mesin  pengupas  ini  dapat  meningkatkan  hasil 

produksi hingga lebih dari 5 kali lipat. Mesin pengupas kulit luar kacang bogor 

ini merupakan alat pertama yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Mesin  pengupas  ini  dapat  meningkatkan  hasil  produksi  pasca  penen  kacang 

bogor,  meningkatkan  kesejahteraan   petani  dan  dapat  menghidupkan  home 

industry yang berkaitan dengan kacang bogor serta membantu pemerintah dalam 

mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya usahausaha tersebut 
 

Kata kunci: mesin pengupas, kacang bogor, kacang kapri 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia  sebagainegara  agraris  yang  beriklim  tropis  mempunyaihasil 

pertanianyang sangat melimpah, misalnya padi, kedelai, jagung, kopi, 

sayursayuran, buahbuahan dan lainlain. Dengan danya dua musimyang saling 

bergantian,yaitumusimhujan dan musim kemarausangatlah memungkinkan bagi 

para  petani  untuk  menanamberbagaijenis  tanaman  sesuai  denganmusim  yang 

sedang terjadi. Tanaman kacangkacanganmempunyai perananyang sangat penting 
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dalam program  diversifikasi  pangan,  konservasi  tanah,penyediaan  bahan  baku 

industri, dan penyediaan pakan ternak. 

Salah satu jenis kacangkacanan adalah kacang bogor (kacang kapri). Pada 

awalnya kacang bogor belumlah sepopuler kedelai dan kacang tanah. Namun saat 

inikacangbogor  mulai   dilirikpetanisebagai  bahan  pangan  yangberpotensibesar 

untuk  dibididayakan.  Halini  terbukti  denganmelimpahnya  hasil  panen  kacang 

bogor diberbagai daerah, misalnya di daerah kabupaten Gresik tepatnya di Desa 

Gedangan,  Sukorejo  dan  Lasem (Kecamatan  Sidayu);  Desa  Bolo  (Kecamatan 

Ujung Pangkah); Desa Wonokerto, Lowayu, Petiyin, Tebuwulung, Mentaras dan 

Mojopetung (Kecamatan Dukun); Desa Petung, Desa Wotan dan Desa Doudo 

(Kecamatan Panceng). 

Daerahdaerah  tersebut  sangatlah  cocok  dan  strategis  untuk  menanam 

kacang bogor, karena tergolong beriklim tropis dan tanahnya gembur khususnya 

di daerah peladangan. Keadaan tersebut sesuai karateristik tanaman kacang bogor 

yang  mempunyai  daya  penyesuaian  (adaptasi)  yang  luas  terhadap  lingkungan 

tumbuh, cocok dibudidayakan di daerahdaerah dengan ketinggian 200m500m dari 
0 0 

permukaanlaut.  Mempunyai  suhu  (temperatur)  antara  19 C27 C,  kelembaman 
50%80%, dengan curah hujan 500 mm3500 mm/tahun, dan cukup mendapat sinar 
matahari,  serta  toleran  terhadap  iklim  kering  sehingga  cocok  ditanam  pada 

awalmusim kemarau atau akhir musimhujan (Rukmana 2000). 

Pada umumnya, kacang bogor dimanfaatkan sebagai campuran sayur atau 

dikonsumsisebagai kacang rebus atau kacang goreng. Kurangnya pengetahuan dan 

sulitnyaataupenanganan  hasilpanen kacangbogor,menyebabkan banyak 

petaniyang menjualhasil panennya dalambentuk mentah walaupun dengan harga 

yang  sangat  murah.  Para  petani  kacang  bogor  di  daerah  Gresik  Jawa  Timur 

biasanyamenjualhasil  panennya  kepada  tengkulak  seharga  Rp.  4.000,00.  Jika 

dikalkulasikan,   sebenarnya   harga   tersebut   tidaklahsebanding   dengan   biaya 

penanaman dan perawatannya. Sedangkan para tengkulak menjualnya kepada para 

produsen kacang bogor goreng yang ada di Gresik (Desa Raci, Desa Gedangan, 

Desa Petung), Tuban dan sekitarnya untuk kemudian diolahmenjadi kacang bogor 

goreng.  Denganharga  kacang  bogor  goreng  ratarata  Rp  40.000,00/kg,  apabila 

dibandingkan dengan kacang bogor  mentahmaka sangatlahjauh.   Halini 

disebabkan oleh sulitnya proses pengolahan (pengupasan kulitnya). 

Di  Desa  Nagara  Kembang  dan  Desa  Rawa  (Cikijing,  Majalengka), 

pengupasan kulit kacang bogor masih menggunakanjasa mulutmanusia (Rukmana 

2000). Padahal  kacang  bogor  sudahmenjadi  produksi  komersial  yang  dijualdi 

tokotokomakanan dengan rasanyayanggurih dan khas. 

Pentingnyaprogramini dilaksanakan karenasulitnyapengolahan hasil panen 

kacang  bogor. Banyak petaniyang menjualhasil panennya dalambentuk mentah 

walaupun harga jualnya tidak sebanding denganbiaya penanaman dan 

perawatannya.  Padahalakanlebih  baik  jika  petanidapat  mengolah  sendirihasil 

panennya, kerena harga jual kacang bogor yang sudah diolah (digoreng) sangatlah 

tinggi.  Sehingga  para   petani  secara  perlahanlahan  akan  dapatmeningkatkan 

pendapatannya  dan  dapatmenghidupka  Home  Industry  yang  berkaitan  dengan 

kacang  bogor,  serta  dapat  membantu  pemerintah   dalammengurangi  tingkat 

pengangguran dengan adanya usahausaha tersebut. Bertolak darilatar  belakang 

tersebut, maka perlu diadakan program“Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit 
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Luar Kacang Bogor (kacang Kapri) Guna Peningkatan Hasil Produksi Pasca 

Panen”sebagaijudul dari ProgramKreatifitas Mahasiswa. 
Berdasarkanlatar   belakang   di   atas   dapat   dirumuskan   permasalahan 

sebagaiberikut : (a) Bagaimanakah penanganan kacang bogor pasca panen selama 

ini? (b) Masalah apakah yang timbul pada waktu proses penanganan kacang bogor 

selamaini? (c)  Bagaimanakah konstruksimesin pengupas kulitluar kacang bogor 

guna peningkatan hasil produksi pasca panen? 

Berdasarkan rumusanmasalah di atas, tujuan programini adalah: 

(a)Mengetahuipenanganan kacangbogorpascapanen selamaini; 

(b)Mengetahui masalahyang timbul pada waktu proses penanganan kacang 

bogor selama ini; 

(c) Membuat rancang bangunmesin pengupas kulit luar kacang bogor guna 

peningkatan produksi pasca panen. 

Berdasarkanlatar  belakang  di  atas  danmasalahyang  berkembang  pada 

petani  khususnya  petani  kacang  bogor,  maka  dapat  didesain  suatu  alat  yang 

berbasis  teknologi sebagaimesin pengupas kulitluar kacang bogor guna 

peningkatan produksi pasca panen. Alatyang direncanakan ini sangat dibutuhkan 

dalammemproses kacang bogor  pasca  panen sehingga lebih cepat dan efisien. 

Dengan adanya alatini diprediksikan dapat  meningkatkan hasil produksi 

(produktifitas) sampailima kalilipat (Haryanto 2000). 

Programini diharapkanberguna untuk: (a) Industri terkait, sebagai masukan 

dalam pengembangan teknologi tepat guna/teknologi pertanian; (b) Pelaksanaan 

kegiatan, sebagai aplikasi disiplin ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan 

sebagai  wujud  nyata  dari  pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  yaitu 

pengabdian kepada masyarakat; (c) Petani kacang bogor, sebagai alat bantu untuk 

meningkatkan hasil produksi pasca panen; (d) Para penelitilain, 

sebagaibahanmasukan untuk penelitianyang sejenis. 

Pembuatan alat inimembutuhkan  perencanaan sebelum diadakan 

perakitan.Langkahlangkah   yangditempuh antaralain perhitungan,perencanaan 

bahan dan sket gambar (Shigley 1982). Adapun perhitungan ditekankan pada 

poros, pisau pengupas, puli, dan sabuk yang berhubungan denganmotor. 

Dalam penggunaanmesin perlu adanya perawatanyang baik dan berkala, 

agar   mesinmenjadi  tahanlama  (Sumantri  1989).  Perawatanmesin  ini  dibuat 

denganmudah   sehingga  siapapun  penggunanya  dapat  merawat  dengan  baik. 

Perawataninimeliputi  pelumasan secara teratur, pembersihan setelah pemakaian 

maksimal 100 kg kacang pada ruang  pengupas. Penggantian sabuk juga perlu 

dilakukan apabila dirasa sabuk sudah kendor dan aus. 

 
METODE PENDEKATAN 

Waktu pelaksanaan observasi dan pembuatan alat dari program ini adalah 

antara  bulan  Februari  sampai  dengan  Mei  2006.  Tempat  pelaksanaan  studi 

literatur, pembuatan desain  dan konstruksimesin diLaboratorium Teknik Mesin 

Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Malang.  Observasi  dan  studilapangan  di 

Kecamatan Panceng, Gresik. 

Bahan dan alat yang digunakan dalam observasi ini adalah mengambil 

dokumenberupa fotofoto dan mengambil kacang bogor untuk disimpan sebagai uji 

coba alat. Tahapan pelaksanaan program seperti pada Tabel 1. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam programini adalah : 
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(1) Observasi, dilaksanakan di daerah penghasil kacang bogor tepatnya di 
usaha pembuatan kacang bogor goreng milik Bapak Rondiyanto di Desa Petung, 

Kecamatan   Panceng,   Kabupaten   Gresik;   (2)   Desain   komunikasi,   meliputi 

rancangan mesin digambar  denganmenggunakan program Mechanical Desktop 

dan  desain  dibuat  sesederhana  mungkin;  (3)  Analisa  alat  kerja,  meliputi  alat 

diusahakan  tidak  mengalami  kendala  dalam  kurun  waktu  tertentu,  alat  dapat 

dioperasikan oleh siapa saja tanpa ada kesulitanyang berarti,  alat dapat memenuhi 

standar keselamatan kerja, perawatan dan perbaikan ringan dapat dilakukan oleh 

pemilik. 

Dalam pembuatanmesin  pengupas  kulitluar  kacang  bogor  ini,  dimulai 

dengan  pembuatan konstruksimesinyang kemudian diuji coba pengoperasiannya 

danmelakukan  analisa   proses  kerja  mesin  tersebut.  Apabila  masih  terdapat 

kekurangan  akan  direvisi  seperlunya  sesuai  dengan  permintaan  petani  kacang 

bogor. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kacang Bogor (kacang kapri) merupakan salah satu komoditi utama petani 

di daerah Kabupaten Gresik Jawa Timur. Melimpahnya hasil panen kacang bogor 

di beberapa daerah diKabupaten Gresik ini, seperti di Desa Gedangan, Sukorejo 

dan Lasem (Kecamatan Sidayu);  Desa Bolo, Kecamatan Ujung Pangkah; Desa 

Wonokerto,  Lowayu, Petiyin,  Tebuwulung, Mentaras dan   Mojopetung 

(Kecamatan Dukun); Desa Petung, Desa  Wotan dan Desa Doudo (Kecamatan 

Panceng) belummendapatkan penangananyang  maksimal. Yaitu proses 

pengolahannya masihmenggunakan prosesmanual   khususnya  pada proses 

pengupasannya. Sulitnya proses pengupasaninimenyebabkan banyak petaniyang 

kurang  diuntungkan karena harga jual kacang bogor mentahyang sangatmurah 

(Rp.   4.000,00/kg)   padahalharga   jual   kacang  bogor   siap   konsumsi   (dalam 

kemasan) cukup mahal (Rp. 35.000,00 – Rp. 45.000,00/kg ). 

Berdasarkan hasil observasi, pada umumnya petani kacang bogor langsung 

menjualhasil  panennya dalambentuk mentah ke para tengkulak, karena proses 

pengupasannyayang cukup sulit danmemerlukanwaktu yang cukup lama 

(manual),  walaupun  harga  jualnya  sebenarnya  tidak  sebanding  denganbiaya 

penanaman  dan   perawatanyang  telah  dikeluarkan.  Bahkan,  di  desa  Nagara 

Kembang dan desa Rawa (Cikijing, Majalengka), yang merupakan daerah industri 

makanan  kacang  bogor,  pengupasan  kulitnya  masih  menggunakan  jasa  mulut 

manusia   (Rukmana   2000).   Padahal   kacang   bogor   sudahmenjadi   produksi 

komersial yang dijual di tokotoko makanan dengan rasanya yang gurih dan khas. 

Akanlebihbaik jika petani kacang bogor dapat mengolah sendirihasil panennya 

(hingga  siap  konsumsi),  mengingat  harga  kacang  bogor  yang  siap  konsumsi 

sangatlah  tinggi.  Dengan demikian, secara perlahan akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan  petani  dan  dapat  menghidupkan  home  industry  yang  berkaitan 

dengan kacang bogor, serta dapat membantu pemerintah dalammengurangi tingkat 

pengangguran dengan adanya usahausaha tersebut. 

Pembuatan mesin pengupas kulit luar kacang bogor (kacang kapri) ini 

adalah untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang timbul dalam proses 

penanganan  kacang  bogor  selama  ini  dan  untuk  meningkatkan  hasil  produksi 

pasca panen. Pengupasan manualyang biasa dilakukan oleh petani kacang bogor 

adalah 0,5 kg/jam tiap orang dengan biaya  pegupasan sebesar Rp. 750,00/kg. 
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Dengan adanya mesin pengupas ini dapat diperoleh kapasitas pengupasan sebesar 

7  kg/jam.  Dengan  demikian,  mesin  pengupas  ini  dapat  meningkatkan  hasil 

produksi hingga lebih dari 5 kalilipat. 
Bentuk dari Mesin Pengupas Kacang Bogor seperti pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1.   Desain 

Mesin Pengupas Kulit  Luar 

Kacang  Bogor  (kacang 

Kapri) 

 
Cara kerja darimesin pengupas kulitluar kacang bogor iniadalah sebagai 

berikut  :  (a)  Kacang  yang  siap  untuk  dikupas  dimasukkan  ke  dalamcorong 

penampungan (hoper); (b) Dari corong penampungan sedikit demi sedikit kacang 

akanjatuhmunuju pisau pengupas, di sinilah proses utama dari proses pengupasan 

kulitluar   kacang   bogor;   (c)   Terkupasnya   kulitluar   kacang   terjadi   karena 

memanfaatkan  gesekan  antara  kulitluar  kacang  dengan  kedua  pisau  pengupas 

yang berada di atas dan dibawah kacang; (d) Setelahmelewati pisau  pengupas 

(dengan  asumsi  kulitluar  kacang  telah  terkelupas),  kacang  beserta  kulit  akan 

keluar  melaluilubang keluaran; (e) Darilubang keluaran kacang akan ditampung 

dalambak  penampungan; (f) Untuk dapat memisahkan antara kulit luar kacang 

dengan kacang yang telah  terkelupas, perlu dilakukan perendaman dengan air 

yang selanjutnya kacang dapat digunakan untuk proses selanjutnya. 

Sedangkanbagianbagian Mesin Pengupas Kulit Luar Kacang Bogor seperti 

pada Gambar 2. 
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 KETERANGAN 

1. Hooper 11. Puli Poros 

2. Pisau Atas 12. Sabuk 

3. Pisau Bawah 13. Puli Motor 

4. Tutup Pisau Atas 14. Rangka 

5. Poros 15. Ring Bawah 

6. Ring Atas 16. Bantalan Bawah 

7. Bantalan Atas 17. Mur Atas 

8. Rumah Bantalan Atas 18. Mur Bawah 

9. Rumah Silinder / Tutup Samping 19. Dudukan Motor 

10. Saluran Hasil Pengupasan 20. Motor 

 

N 
o 

 

Permasalahan yang Dihadapi 
 

Upaya Pemecahannya 

 
 

1. 

Sulitnya bahan baku kacang bogor 
karena  merupakan   jenis   tanaman 

musiman   dan   hanya   terdapat   di 

daerahdaerah tertentu. 

  Membeli kacang bogor dalam 
jumlah  besar  dan  menyimpannya. 

  Membeli  bibit  kacang  bogor  dan 

menanamnya. 

 
2. 

 

Sulitnya menentukan cara 

pengupasan yang efektif dan efisien 

  Studi  literatur,  mempelajari  dan 
mencari  bahan  serta  menggambar 

mesin pengupas 

 
3. 

 

Sulitnya menentukan putaran mesin 

yang ideal 

  Dengan melakukan percobaan 
pengupasan  dengan   menggunakan 

tangan dan media pengupas 

4. Sulitnya  menentukan  bahan  untuk   Dengan melakukan percobaan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar   2. 

BagianBagian Mesin 

Pengupas  Kulit  Luar 

Kacang Bogor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beberapa  permasalahan   yangtimbulselama   proses   pembuatan   mesin 

pengupas kulitluar kacang bogor dan upaya pemecahannya disajikan dalam Tabel 

2. 

Tabel 2. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya 
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 pisau pengupas pengupasan  dengan   menggunakan 
tangan dan media pengupas 

 
 

5. 

 
 

Menentukan konstruksi mesin 

  Melakukan pendekatan dengan 
alat yang sepadan dan konsultasi di 
bengkelbengkel  rekayasa  teknologi 

tepat guna 
 

6. 
Mengkondisikan kacang supaya 
mudah terkelupas 

  Dengan melakukan percobaan 
perendaman kacang pada air panas 

 
 

7. 

Kondisi cuaca yang kurang 
mendukung yaitu musim penghujan, 
sehingga kesulitan dalam 

pengecatan 

 
  Kegiatan dilaksanakan pada waktu 
cuaca mendukung dan kondisional 

 

Mesin pengupas kulitluar kacang bogor inimerupakan alat pertama yang 
dibuat  untuk   mengatasi  permasalahan  tersebut.  Dengan  demikian,  alat  ini 

mempunyaibeberapa   keterbatasan,  diantaranya  mesinhanya  dapat  digunakan 

untuk pengupasan kulitluar kacang bogor dan kacang bogor yang telah terkelupas 

masihbercampur dengan kulitluarnya sehingga  perlu pemisahan secara manual. 

Mesin  pengupas  kulitluar  kacang  bogor  ini  perlu   dikembangkanlebihlanjut 

khususnya tentang pengupasan kulit dalamnya. 

 
KESIMPULAN 

Adapun kesimpulanyang di dapat dari pembahasan di atas adalah : 
1.  Penanganan kacang bogor pasca panen selama ini adalahlangsung dijual 

kepada  para  tengkulak  dikarenakan  proses  pengupasannya  yang  

cukup sulit; 

2.  Proses pengupasan kacang bogor selama inimasihmenggunakan proses 

manual dengan kapasitas 0,5 kg/ jam tiap orang dengan ongkos 

pengupasan sebesar Rp. 750,00/kg ; (c) Dengan adanya mesinpengupas 

kulitluar kacang bogor ini, hasil produksi dapat ditingkatkan hingga lebih 

dari 5 kalilipat. 
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