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RINGKASAN 

 

 
Pelaksanaan penelitian usulan hibah doktor ini terdiri dari dua tahapan 

utama penelitian yang merupakan bagian dari penelitian disertasi doktor yaitu : 

penelitian tahap satu adalah merancang bangun  alat sirkulasi mixing sistem 

(SMS). Penelitian tahap dua adalah optimalisasi metode Sirkulasi Mixing Sistem 

(SMS) dengan faktor variasi kecepatan putaran pengaduk (60, 12, 180 Rpm) serta 

waktu proses untuk menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang 

(Canavalia ensiformis). 

Pada Penelitian tahap 1 telah dihasilkan rancangan alat yang 

merepresentasikan aplikasi metode penurunan kandungan sianida pada kacang 

koro pedang. Alat tersebut dinamakan alat SMS Sirkulasi Mixing Sistem, alat ini 

diarahkan sebagai alat teknologi tepat guna yang diharapkan dapat digunakan bagi 

petani atau masyrakat sebagai suatu standar perlakuan dalam menurunkan 

kandungan sianida pada bahan pangan. Penelitian tahap 2 adalah melakukan 

percobaan penurunan kandungan sianida dengan menggunakan alat SMS sirkulasi 

mixing sistem dengan bahan pangan kacang koro pedang.  Percobaan penelitian 

ini dilakukan dengan mengoptimalkan pengaruh putaran pengaduk dari impeller 

alat SMS dan Waktu proses dalam menurunkan kandungan sianida pada kacang 

koro pedang. 

Dengan percobaan ini kita dapat melihat korelasi antara variasi kecepatan 

putaran pengaduk pada alat SMS dan lamanya waktu proses optimum terhadap 

penurunan kandungan sianida pada kacang koro pedang. Rancangan percobaan 

yang dilakukan adalah persamaan linier antara variasi kecepatan putaran 

pengaduk (60,120,180 rpm) dan waktu proses (9 jam), dimana setiap interval 1,5 

jam dianalisis kandungan sianida dan protein kacang koro pedang tersebut. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kandungan sianida pada kecepatan putaran 

pengaduk 180 rpm, 120 rpm dan 60 rpm  dengan waktu proses 4,5 jam adalah 

10,75 mg/kg, 13,35 % dan 15, 99 %. Sedangkan kandungan protein pada 

kecepatan putaran pengaduk 180 rpm, 120 rpm dan 60 rpm  dengan waktu proses 

4,5 jam adalah 18,25 %, 17,47 % dan 16,67% 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia, 

di Indonesia kedelai menjadi sumber utama.gizi protein nabati. Kedelai 

merupakan sumber protein yang berguna untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh 

manusia, terutama sekali akan terasa artinya bagi negara-negara  yang konsumsi 

protein hewaninya masih rendah. Biji kedelai terdiri dari 7,3 % kulit, 90,3 % 

kotiledon, dan 2,4 % hipokotil. Nilai biologis protein cukup tinggi dengan faktor 

cernanya 72-80 %. Asam amino yang menyusun protein kedelai, nilainya dapat 

disamakan mendekati nilai protein susu sapi 

Menurut Sutrisno (1992) diantara jenis kacang-kacangan, protein kedelai 

merupakan sumber protein yang paling baik, di samping itu kedelai juga dapat 

digunakan sebagai sumber lemak, protein, vitamin, mineral dan serat. Dari segi 

gizi, ternyata kedelai mengandung protein rata-rata 35%, yang tertinggi dari 

kacang-kacangan lainnya. Pemanfaatan utama kedelai adalah dari biji. Biji kedelai 

kaya protein dan lemak serta beberapa bahan gizi penting lain, misalnya vitamin 

(asam fitat) dan lesitin. Olahan biji dapat dibuat menjadi : tahu, tempe, susu 

kedelai, berbagai macam olahan saus penyedap, tepung, minyak, tauco dan lain-

lain. Pertambahan penduduk yang meningkat dari tahun ketahun menyebabkan 

tingkat konsumsi kedelai di Indonesia naik pula, kenaikan konsumsi ini sulit 

dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan, sekitar 71 persen pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri di 

tahun 2011 berasal dari impor. Tahun lalu, Indonesia harus mengimpor sebanyak 

2.087.986 ton kedelai karena produksi kedelai dalam negeri hanya mencapai 

851.286 ton. Sebagian besar kedelai impor tersebut berasal dari AS, yakni sebesar 

1.847.900 ton. Diketahui, sekitar 83,7 persen kedelai impor diserap untuk 

pembuatan tahu dan tempe menjadikan industri yang satu itu ini begitu 

bergantung pada kedelai impor. Salah satu kebutuhan manusia adalah pemenuhan 

protein melalui sumber pangan hewani dan nabati, dimana sejauh ini pemenuhan 

kebutuhan protein dari sumber pangan hewani masih relatif mahal. Pangan nabati 

masih menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan protein yang bersumber dari 



 
 

 

 

kacang kedelai, sehingga sampai saat ini ketergantungan akan kebutuhan kedelai 

sangat tinggi. Indonesia kaya akan sumber daya alam sebagai sumber pangan, 

salah satunya adalah potensi kacang-kacangan sebagai bahan pangan nabati yang 

bisa dimanfaatkan. Melihat keadaan seperti ini, diperlukannya suatu alternatif 

dalam pemenuhan kebutuhan protein yang selama ini dipenuhi oleh kedelai. Salah 

satu alternatif  yang diharapkan mampu setidaknya mengurangi ketergantungan 

kedelai adalah pemanfaatan kacang koro pedang (Canavalia ensiformis) ssebagai 

sumber lokal. 

 Potensi tanaman kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati sangat 

besar dibanding tanaman lainnya. Kedelai, kacang tanah, dan biji koro pedang                          

(Canavalia) dimana masing-masing kandungan proteinnya 35,1 %, 23,4 %, dan 

27,4 % (Munip dkk., 2001). Rata-rata kandungan  protein biji koro pedang yang 

berasal dari Jawa adalah 30-32% (Sastrapradja dkk., 1977).   

 Salah satu faktor yang membatasi pemanfaatan biji koro pedang adalah 

adanya kandungan glukosida sianogenetik (Akpapunam dkk., 1997) yang dapat 

terurai menghasilkan HCN yang bersifat toksik (Winarno, 2002). Pada manusia, 

takaran dosis letal HCN berkisar antara 0,5-3,5 mg/kg berat badan (Dreisbach, 

1980, dalam Donatus dkk., 1992). 

Sejauh ini perlakuan-perlakuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan 

kandungan sianida yang terdapat pada koro pedang sebagai bahan baku pangan 

masih dalam tahap konvensional, dengan kata lain metode khusus untuk 

menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang masih terbuka lebar 

untuk dilakukan penelitian dan pengembangan  

1.2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan secara khusus melaksanakan kegiatan penelitian 

untuk menghasilkan suatu temuan metode operasi yang standar dalam 

menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang sebelum dilakukan 

pemanfaatan lebih lanjut sebagai sumber pangan yang dapat dikonsumsi menjadi 

produk-produk turunannya. 



 
 

 

 

Secara khusus akan dilakukan penelitian terhadap karakterisasi kacang 

koro pedang melalui analisis gizi dan kandungan sianida, serta rancang bangun 

alat sirkulasi mixing sistem (SMS) yang digunakan dalam penurunan sianida. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh para petani koro 

untuk mengurangi kandungan sianida atau pun masyarakat yang akan 

memanfaatkan kacang koro pedang sebagai suatu produk 

1.3. Keutamaan Penelitiaan 

Keutamaan usulan penelitian ini diantaranya yaitu:  

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah; bahwa kacang koro pedang 

merupakan sumber pangan lokal yang mempunyai kandungan protein 

cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein 

yang selama ini bergantung pada kedelai.  

Kacang koro pedang memiliki kandungan sianida yang harus diturunkan 

terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, sehingga perlu dilakukan 

pengembangan dan penelitian mengenai suatu metode yang standar untuk 

menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang. 

2. Ruang Lingkup Penelitian : 

Penelitian ini direncanakan terdiri dari dua tahapan utama yaitu : 

 Melakukan rancang bangun alat SMS (sirkulasi mixing sistem)  

 Melakukan penelitian penurunan sianida menggunakan alat SMS 

dengan penentuan waktu proses dan kecepatan putaran pengaduk 

3. Kerangka Pemikiran 

Kwok (2008) menyebutkan lebih dari 2000 spesies tanaman mengandung 

glikosida sianogen dengan 25 macam sianogen dan kandungan sianida 

yang bervariasi, sebenarnya sianogen bersifat non toksik, tetapi proses 

hidrolisis oleh enzim yang terdapat dalam tanaman itu sendiri dapat 

menghasilkan sianida yang toksik. 

Tweyongyere dan Katongole (2002) meyatakan proses pengolahan dapat 

dilakukan terhadap tanaman untuk menurunkan kandungan sianida, 

sebagai contoh, pada ubi kayu pahit yang memiliki kandungan sianida 



 
 

 

 

tinggi dilakukan beberapa pengolahan meliputi : pengupasan, pengeringan, 

fermentasi, perendaman, pencacahan dan pencacahan dan penyimpanan) 

Begitu juga kacang koro (Canavalia gladiata/Canavalia ensiformis) 

merupakan salah satu tanaman yang  selain mengandung protein tinggi, 

juga memiliki beberapa zat racun, diantaranya adalah hidrogen sianida 

Pada pengolahan singkong HCN dapat dikurangi atau dihilangkan 

kandungan racunnya dengan pengolahan secara tradisional. Kulit singkong 

dikupas sebelum diolah, kemudian dikeringkan, dan direndam sebelum 

dimasak  

Uebersax, (2003). Menyebutkan perendaman dapat digunakan untuk 

membasahi dan melunakkan biji polong, hal ini dilakukan untuk  

mengurangi waktu pemasakan atau membantu pelepasan kulit biji. 

Perendaman juga mengurangi kandungan toksin dan kontaminasi 

permukaan. Waktu yang dibutuhkan untuk perendaman bervariasi 

bergantung varietas dan jenis, serta kondisi dan lama penyimpanan. Secara 

tradisional, dry beans (Phaseolus vulgaris) direndam sepanjang malam (8-

16 jam) di air dingin  

Pengolahan terhadap kacang koro pedang dengan cara perendaman sudah 

banyak dilakukan, namun sejauh ini waktu perendaman masih menjadi 

kendala, dimana diperlukan waktu perendaman yang cukup lama. Selain 

itu jenis dan konsentrasi larutan perendampun menjadi faktor yang perlu 

diperhatikan. Perendaman yang lama memberikan dampak terhadap 

menurunnya kandungan gizi serta meningkatnya kadar air  pada koro 

pedang. Air rendaman harus sering diganti untuk mencegah residu sianida 

dalam larutan perendam kembali terserap oleh kacang koro.  

De Léon, (1992), dalam Van Loggerenberg, (2004) menyatakan  

penambahan natrium pada larutan perendam dan untuk pemasakan 

mengurangi waktu pemasakan dari biji yang mengeras (hardened beans)                

Penambahan NaHCO3 sangat mengurangi pengaruh kekerasan  

Hanuari (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh waktu 

perendaman dan konsentrasi larutan NaHCO3 terhadap kadar sianida 



 
 

 

 

keripik rebung dilakukan oleh Variasi waktu perendaman adalah 3, 6, dan 

9 jam, dan   variasi konsentrasi larutan NaHCO3 adalah 2,5%, 3%, dan 

3,5% b/b. Kadar sianida terkecil didapat pada waktu perendaman 6 jam 

dan konsentrasi larutan NaHCO3 3,5% b/b, serta pada waktu perendaman 9 

jam dan konsentrasi larutan NaHCO3 2,5% b/b. Perlakuan terpilih adalah 

waktu perendaman 6 jam dan konsentrasi larutan NaHCO3 3,5% b/b, 

karena selain kandungan sianida, pemilihan juga didasarkan atas sifat-sifat 

fisik yang diujikan secara organoleptik 

Menurut Dwidjoseputro (1989), biji koro pedang yang direndam akan 

mengalami peristiwa imbibisi. imbibisi adalah peristiwa migrasi molekul-

molekul air ke suatu zat lain yang berlubang-lubang (pori) cukup besar 

untuk melewatkan molekul-molekul air itu menetap di dalam zat tersebut.  

Peningkatan penetrasi air akan meningkatkan banyaknya jaringan tanaman 

yang  rusak, yang mendorong lebih banyaknya kontak antara enzim dan 

glukosida sianogenetik sehingga lebih banyak HCN dihasilkan. Dalam 

penelitian diharapkan terjadi difusi, yaitu  perpindahan molekul dari 

daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau diharapkan 

terjadi perpindahan HCN dari biji koro pedang menuju larutan perendam. 

Reaksi antara NaHCO3 dan HCN dapat digambarkan sebagai berikut:  

NaHCO3 + HCN → NaCN + H2CO3 

 Perbandingan bahan dan air perendam yang digunakan dalam penelitian  

mengenai pengaruh lama perendaman dengan pergantian air rendaman 

serta fermentasi terhadap kadar HCN biji karet adalah 1 : 4 (Chandrawati, 

1999, dalam Nursyamsiah, 2009). 

Pemasakan dan pengukusan dapat menurunkan sianida, namun beresiko 

tinggi terhadap kehilangan kandungan gizi pada kacang koro, terlebih 

protein dapat terdenaturasi oleh pemanasan.  

Dari penelitian-penelitian yang telah ada mengenai metode-metode 

penurunan kandungan sianida pada tanaman koro pedang menjadi dasar 

penelitian untuk merancang bangun alat SMS (sirkulasi mixing sistem).  



 
 

 

 

Metode sirkulasi mixing sistem ini menggabungkan proses perendaman 

dengan adanya pengadukan, untuk menghindari mengendapnya residu 

sianida pada larutan perendam yang dibantu dengan aliran larutan yang 

disirkulasikan secara kontinyu.  

4. Hipotesis 

Metode Sirkulasi Mixing Sistem (SMS) merupakan cara atau perlakuan 

yang  baru yang dapat menurunkan kandungan sianida pada kacang koro 

pedang, yang dapat dimanfatkan sebagai bahan baku pangan lokal yang 

berpotensi yang menunjang ketahanan pangan bersumber protein 

5. Luaran dan Kegunaan Penelitiann ini diharapkan dapat mendukung 

perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi terutama dalam 

bidang kimia pangan, mekanisasi dan pengolahan pangan serta 

penanganan bahan pangan pasca panen. Secara khusus diharapkan pula 

dapat dihasilkan suatu metode yang standar dalam penanganan dan 

pengolahan pada kacang koro pedang menjadi suatu produk pangan yang 

dapat dikonsumsi. Menunjang pengembangan budidaya tanaman koro 

sebagai bahan baku lokal yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam 

penganekaragaan pangan ataupun pangan alternatif dan pensubsitusi 

terhadap kebutuhan produk-produk yang berbasis kedelai dimana sampai 

saat ini kebutuhan impor akan kedelai masih tinggi. sehingga dapat 

menunjang program Ketahanan Pangan. Sebagai bahan referensi 

pengembangan dan penyempurnaa penelitian-penelitian kacang koro 

selanjutnya yang diharapkan dapat diaplikasikan sehingga  dapat 

memberikan kontribusi terhadap bidang pangan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Koro Pedang 

Canavalia ensiformis (jack bean) berasal dari Amerika Selatan dan   

ditanam di daerah tropis dan subtropis. Selain itu Canavalia ensiformis juga 

dibudidayakan di daerah rawan kekeringan di Arizona dan Meksiko dan 

dimanfaatkan sebagai makanan protein tinggi dan tanaman polong Canavalia 

ensiformis muda biasanya dikonsumsi sebagai sayuran (Sridhar dan Seena, 2006). 

Kacang koro pedang juga dikenal sebagai Kakara Pedang (Jack bean, 

Horse bean, Sword bean, Hyacinth bean). Tanaman kacang koro pedang dapat 

beradaptasi dengan baik di daerah tropis yang lembab, namun dapat juga bertahan 

pada musim kemarau panjang, dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 

tahunan berkisar antara 700-4000 mm dan pada ketinggian hingga 18000 m di 

atas permukaan laut (Kurniawan dan Ismail, 2007).   

Tanaman koro pedang merupakan tanaman pemanjat bertahunan yang 

tumbuh cepat dan berkayu dengan panjang 3-10 m. Berdaun tiga, daun berbentuk 

membundar telur, melancip, berbulu jarang pada kedua sisinya. Perbungaan 

tandan di ketiak, bunga sering terkeluk balik berwarna putih. Buah polong, 

berbentuk memita-lonjong, melebar pada ujungnya, kadang-kadang melembung 

dengan bubungan, berisi 8-16 biji. Biji berbentuk lonjong-menjorong, berwarna 

merah muda, merah, coklat kemerahan hingga hampir hitam dan ada pula yang 

berwarna putih (Pontjowati, 2008). 

Tanaman koro pedang (Canavalia ensiformis) telah lama dikenal di 

Indonesia, namun kompetisi antar jenis tanaman menyebabkan tanaman ini 

tersisih dan jarang ditanam dalam skala luas. Secara tradisional tanaman koro 

pedang digunakan untuk pupuk hijau, polong muda digunakan untuk sayur 

(dimasak seperti irisan kacang buncis). Biji koro pedang tidak dapat dimakan 

secara langsung karena akan menimbulkan rasa pusing. Biji koro merah 

digunakan untuk obat sakit dada di Madura, koro biji merah digunakan untuk obat 

dengan nama Bedus.  



 
 

 

 

Tanaman koro di Indonesia terdapat di berbagai daerah diantaranya berasal dari  

Jawa, Flores, Maluku, Papua, yang masing-masing mempunyai perbedaan secara 

fisik dan kimiwai sehingga merupakan sumber daya alam yang berpotensi untuk 

dilakukan penelitian maupun pengembangannya sebagai bahan pangan. 

Tanaman koro yang lebih dikenal dengan koro pedang mempunyai 

kegunaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya ; digunakan sebagai 

sayur jika polongnya masih berumur muda, kemudian kulit dari polong kering 

digunakan sebagai bahan kayu bakar, serta sisa-sisa bahan organik dapat 

digunakan sebagai pupuk hijau juga biji dari kacang koro digunakan untuk 

keperluan bahan baku industri kosmetik, farmasi dan nutrisi (Munip dkk., 2001).   

Biji koro pedang dibeberapa tempat digunakan sebagai bahan baku produk tempe 

seperti halnya kacang kedelai ataupun diolah menjadi produk seperti konsentrat 

dan isolat protein, pati, dan tepung (Akpapunam dkk., 1997). 

Kacang koro ini disebut pedang karena bentuk polongnya yang 

memanjang seperti tuas pedang. Panjang polongnya bisa mencapai 30 centimeter 

hingga 40 cm. Agrobisnis biji koro pedang tengah dikembangkan di 14 kabupaten 

di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bandung, Indramayu, Cirebon, Sumedang, 

Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Bogor, Majalengka, Kuningan, Cianjur, Garut, 

Purwakarta, dan Karawang. Biji koro pedang ditawarkan sebagai substitusi bahan 

baku bagi industri tahu dan tempe (Anonim, 2008).  

2.1.2. Taksonomi 

Secara botani tanaman koro pedang dibedakan kedalam dua tipe tanaman 

yaitu: koro pedang yang tumbuh merambat (climbing) dan berbiji merah 

(Canavalia gladiata (jack) DC) serta koro pedang tumbuh tegak dan berbiji  putih 

(Canavalia ensiformis (L.) DC.). Tipe merambat (Canavalia gladiata) dikenal 

dengan Swordbean tersebar di Asia Tenggara, India, Myanmar, Ceylon dan 

negara-negara Asia Timur. Koro pedang tipe tegak/perdu, polongnya dapat 

menyentuh permukaan tanah sehingga disebut Koro Dongkrak (Jackbean) (Balai 

Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, 2012). 

Tanaman koro pedang (Canavalia ensiformis) mempunyai taksonomi sebagai 

berikut: Divisi : Spermatophyta, Sub divisi : Angiospermae Kelas : 



 
 

 

 

Dicotyledoneae, Bangsa :Resales, Suku :Papilionaceae, Marga : Canavalia, Jenis :  

Canavalia ensiformis 

2.1.3. Karakteristik Koro Pedang 

Koro pedang batangnya pendek dan setengah merambat (membelit) atau hampir 

tidak merambat. Panjang buahnya sepuluh kali lebarnya (lebarnya kurang lebih 3 

cm). Bijinya bulat panjang berwarna putih. Jenis koro pedang ini banyak ditanam 

di Jawa Barat (Sunaryono, 1996). Biji koro pedang berukuran relatif besar, 

memiliki panjang 1.88 cm, lebar 1.32 cm, dan ketebalan 1.09 cm. Berat 1000 biji 

adalah 1.78 kg. Kulit biji membentuk sekitar  13.3% dari biji utuh (Akpapunam 

dkk., 1997).  

  

                       a.Tampak atas              b Tampak depan 

Gambar 1. Biji koro pedang (Canavalia ensiformis) 

 

Di bawah ini adalah data mengenai kandungan gizi pada kacang koro pedang dan 

kedelai. 

Tabel 1. Kandungan  Biji Koro Pedang dan Kedelai dalam Tiap 100 g Bahan 

Kandungan Koro Pedang* Kedelai Kuning** Kedelai Hitam** 

Kalori (kal) - 400 385 

Protein (%) 23,8-27,6 35,1 32,2 

Lemak (%) 2,3-2,9 17,7 15,0 

Karbohidrat (%) 45,2-56,9 32,0 35,4 

Serat (%) 4,9-8,0 4,2 4,3 

Abu (%) 2,7-4,2 4,0 4,0 

Air (%) 11-15,5 10,2 12,3 

Sumber : *  = Kay, 1979 dalam Eke dkk., 2007 

    ** = Hermana, 1985 dalam Sarwanto, 2007  

Gambar 2.  Tampilan koro pedang setelah panen. 

http://www.gene.affrc.go.jp/htbin/plant/image/get_img_e?gano=733
http://www.gene.affrc.go.jp/htbin/plant/image/get_img_e?gano=734


 
 

 

 

2.1.4. Penamanan 

 Koro pedang dapat dengan mudah ditanam baik di dataran rendah maupun 

di dataran tinggi sampai ketingian 1.000 meter di atas permukaan laut. Syarat 

yang penting untuk tumbuh adalah iklim kering. Baik sekali ditanam di dataran 

rendah. Derajat keasaman tanah (pH) antara 5,5 – 6,5. Koro pedang diperbanyak 

dengan bijinya, dan dapat langsung ditanamkan di kebun (Sunaryono, 1996). 

 Waktu penanaman yang paling tepat adalah pada akhir musim hujan 

sekitar  bulan Maret di lahan tegal karena untuk pertumbuhan awal tanaman masih 

cukup air untuk pertumbuhan membentuk percabangan yang rimbun. Pada saat 

berbunga, pengisian polong dan pemasakan, keadaan cuaca dalam kondisi kering, 

sehingga pada bulan Agustus-September dapat mempercepat proses pemasakan 

biji (Munip dkk., 2001). Tanaman dapat dipungut hasilnya berupa buah yang 

muda setelah tanaman berumur kurang lebih 3 bulan dari waktu bertanam dan 

buah tua (kering) setelah tanaman berumur 5 bulan atau lebih (Sunaryono, 1996). 

  

Gambar 3. Koro Pedang pada sebelum panen  

2.1.5. Sianida 

 Istilah sianida mengarah pada anion istimewa yang terdiri dari satu atom 

karbon dan satu atom nitrogen digabung dengan ikatan rangkap tiga, CN
-
. Bentuk 

yang paling toksik dari sianida adalah sianida bebas, dimana termasuk sianida itu 

sendiri dan hidrogen sianida (HCN) dalam keadaan gas atau cair. Pada pH 9,3 – 

9,5, CN
-
 dan HCN dalam kesetimbangan, dengan masing-masing terdapat dalam 

jumlah yang sama. Pada pH 11, lebih dari 99% sianida tetap dalam bentuk larutan 

sebagai CN
-
, sementara pada pH 7, lebih dari 99% sianida akan ada sebagai HCN. 



 
 

 

 

Meskipun HCN sangat larut dalam air, kelarutannya menurun seiring dengan 

meningkatnya temperatur dan pada kondisi yang sangat basa (Anonim, 2006). 

  

Gambar 4. Hubungan antara anion sianida (CN
-
) dan molekul hidrogen sianida 

sebagai fungsi pH (25
o
C) 

 Asam bebas dari sianida, HCN, mudah menguap dan dapat dilepaskan 

dalam keadaan dingin. Gas ini berbau seperti amandel pahit Vogel (1985). HCN 

tidak berwarna, beracun, dan merupakan asam lemah (Pesce, 1993).  

                                   CN
-
  +  H

+
 →  HCN↑ 

 Sianida sangat reaktif, membentuk garam sederhana dengan kation alkali 

tanah dan kompleks ionik dengan kekuatan yang bervariasi, bersama sejumlah 

kation logam; kestabilan garam-garam ini bergantung pada kation dan pH. Garam 

dari natrium, kalium, dan kalsium sianida sangat beracun, sangat larut dalam air, 

dan sehingga segera larut untuk membentuk sianida bebas. Kompleks dengan 

kestabilan lemah atau menengah seperti pada kadmium, tembaga, dan seng 

diklasifikasikan sebagai weak-acid dissociable (WAD). Meskipun kompleks 

logam-sianida itu sendiri jauh lebih tidak toksik dibandingkan sianida bebas. 

 

 

 

 

Sianida bebas yang terdapat 
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Tabel 2. Sifat Fisika Hidrogen Sianida 

Sifat Nilai 

Berat molekul 27,03 

Titik leleh, 
o
C -13,24 

Titik didih, 
o
C 25,70 

Kerapatan, g/Ml  

0 
o
C 0,7150 

10 
o
C 0,7017 

20 
o
C

 
0,6884 

Tegangan permukaan pada 20 
o
C, mN/m (=dyn/cm) 19,68 

Viskositas cairan pada 20,2 
o
C, mPa.s (=cP) 0,2014 

Konstanta dielektrik  

0 
o
C 158,1 

20 
o
C 114,9 

Konstanta ionisasi, K, pada 25 
o
C 7,2 x 10

-10
 

Tekanan uap, kPa (untuk mengubah kPa menjadi mmHg, 

kalikan dengan 7,5) 

 

-29,5 
o
C 6,697 

0 
o
C 35,24 

27,2 
o
C 107,6 

(Sumber: Pesce, 1993) 

 

2.1.6. Glukosida Sianogenik 

Kurang lebih 2000 tanaman tinggi telah diketahui dapat menghasilkan 

hidrogen sianida (HCN). Beberapa diantaranya, merupakan spesies atau jenis 

tanaman yang secara luas digunakan oleh manusia atau hewan piaraannya sebagai 

sumber bahan pangan. Sianida ini, terutama terdapat dalam bentuk glukosida 

sianogenetik, yang kemudian dikenal sebagai sianogen. Beberapa glukosida, 

yakni amiglidalin, prunasin, linamarin, lotaustralin, dhurin, taksifilin, dan  

proteasin, telah diketahui terdapat dalam beberapa jenis tanaman pangan (Donatus 

dkk., 1992). 

 Empat macam jenis glukosianida yang memiliki kepentingan secara 

praktis berkenaan dengan toksisitas terhadap manusia dari tumbuhan yang dapat 

dimakan: amiglidalin, dhurin, linamarin, dan lotaustralin. Amiglidalin pertama 

diidentifikasi di dalam almond pahit dan juga terdapat di dalam biji buah lain. 

Dhurin, sebuah senyawa yang berkaitan erat, terdapat di dalam sorghum dan 

rumput-rumputan lain. Linamarin (phaseolunatin) dan metillinamarin 



 
 

 

 

(lotaustralin) adalah glukosida dari biji-bijian, biji rami (flax), dan singkong. 

Glukosida biji koro pedang, berdasarkan fakta  tersebut termasuk ke dalam jenis 

linamarin. Menurut Montgomerry (1980), Linamarin merupakan glukosida dari 

aseton sianohidrin, yang menghasilkan aseton dan HCN pada saat hidrolisis.  

Struktur linamarin (Harborne, 1987) adalah sebagai berikut: 

 

Absorpsi dan disposisi sianogen, terutama komponen sianidanya, telah 

banyak diketahui. Seperti telah diketahui, glukosida sianogenetik merupakan 

senyawa kimia yang relatif kuat pada lingkungan pH netral. Senyawa ini dapat 

terhidrolisis menjadi komponen-komponennya (aldehida atau keton, gula, HCN) 

dalam suasana asam pada suhu yang relatif tinggi (misal 0,1 N HCl, 100
o
C,                     

1 jam). Dalam suasana asam encer pada suhu kamar, senyawa ini relatif kuat 

(Conn,1981:dalam Donatus dkk., 1992). Bagan pembebasan HCN adalah sebagai 

berikut: 

 Dua enzim yang terlibat dalam pembebasan HCN adalah : (1) ß-

glukosidase, dimana menghidrolisis molekul menjadi sianohidrin dan gula, (2) 

hidroksinitril liase, yang memisahkan sianohirin untuk menghasilkan aldehid atau 

keton dan HCN. Kedua enzim tersebut terdapat di dalam tanaman yang 

mengandung glikosida sianogenik (Wong, 1989). 

 Hidrolisis glukosida sianogenetik menjadi komponen-komponennya 

disebut sianogenesis. Proses ini dapat terjadi selama pemrosesan jaringan tanaman 

sewaktu mempersiapkannya sebagai bahan pangan (misalnya penggilingan, 

R1 dan R2 adalah alkil, aromatik, atau penyulih lain 

CN 

O - glukosa 

H3C 

H3C 

C 

CN CN 
Hidrolisis 

SIS 

O - glukosa R1 

R2 

C 

OH R1 

R2 

C =  O  +  HCN 

R2 

R1 
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pengeringan, dan penumbukan). Selain itu sianogenesis juga dapat terjadi ketika 

jaringan tanaman ditelan oleh hewan atau manusia, terutama selama masa 

pencernaan (Conn, 1981, dalam Donatus dkk., 1992). 

2.1.7. Mekanisme Aksi Toksik Sianogen 

 Sianida yang terlepas dalam proses sianogenesis, pada dasarnya akan 

segera atau mudah terabsorpsi dari saluran pencernaan, melalui sistem sirkulasi 

sitemik. Distribusinya juga berlangsung cepat, hampir ke seluruh jaringan badan. 

Dalam keadaan normal, sianida akan cepat termetabolisme. Jalur metabolisme 

utamanya ialah reaksi dengan tiosulfat membentuk tiosianat.  

CN
- 
 +  S2O3 

2-
  →  SCN

-
  +  SO3

2-
 

 Reaksi ini dikatalisir oleh enzim rodanase (sulfurtransferase), yang 

terutama banyak dijumpai dalam hati, ginjal, tiroid, adrenal, dan pankreas 

(Montgomery, 1969, dalam Donatus dkk., 1992). Tiosianat yang terbentuk 

selanjutnya diekskresi ke dalam urin. Dengan cara demikian, sianida tidak 

menimbulkan keracunan (Donatus dkk., 1992). 

 Mekanisme aksi toksik sianogen, diawali dengan terabsorpsinya sianida 

(HCN) ke dalam sirkulasi sistemik. Selanjutnya, sianida tersebut akan berikatan 

dengan protein heme, terutama sitokrom oksidase di dalam mitokondria. Dengan 

cara demikian, pernafasan sel akan terhambat. Akibat yang ditimbulkannya, 

berupa anoksia, terutama pada sistem syaraf pusat. Keadaan ini ditandai dengan 

timbulnya gejala-gejala pernafasan yang cepat, sianosis, tekanan darah turun, 

paralisis seluruh sel (kejang), dan koma. Dengan demikian, wujud efek toksik 

sianida meliputi perubahan fungsional, biokimia, dan struktural, yang sifatnya 

dapat terbalikkan atau tidak terbalikkan bergantung pada keparahannya. Pada 

manusia, takaran dosis letal HCN berkisar antara 0,5-3,5 mg/kg berat badan. Dan 

bila seseorang menelan dosis berlebihan, kematian dapat terjadi dalam beberapa 

menit (Dreisbach, 1980: dalam Donatus dkk., 1992). 

 Dosis letal dari sianida alkali kira-kira dua kali HCN. Dosis yang relatif 

besar dari HCN akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit, tetapi 

kelangsungan hidup sampai tiga jam telah dilaporkan setelah dosis yang lebih 

kecil (Montgomerry, 1980).  



 
 

 

 

BAB 3. METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi, secara lengkap 

penelitian disertasi lakukan menjadi 4 tahapan penelitian yaitu : 

1. Tahap pertama adalah analisis 10 genotip koro pedang  meliputi ; kadar 

air, kadar karbohidrat, kadar protein kadar sianida. Salah satu genotip 

dapat menjadi bahan baku penelitian,  

2. Tahap kedua melakukan rancang bangun alat SMS (sirkulasi mixing 

sistem) yang memilki variasi kecepatan putaran pengaduk dan sirkulasi air 

rendaman, yang akan digunakan dalam percobaan penurunan sianida 

3. Tahap ketiga melakukan percobaan korelasi antara kecepatan putaran 

pengaduk dan lamanya waktu proses pada alat sirkulasi mixing sistem 

terhadap penurunan kandungan sianida pada kacang koro.  

4. Tahap keempat, melakukan percobaan proses pengolahan pembuatan 

produk tahu dari bahan baku kacang koro pedang  

Pelaksanaan penelitian tahap satu sudah dilakukan, sehingga sudah dihasilkan 

data karakter sepuluh genotip kacang koro pedang, yang kemudian dipilih genotip 

yang memiliki kandungan sianida tertinggi. Genotip koro pedang terpilih akan 

digunakan sebagai bahan baku untuk penelitian tahap tiga yaitu optimalisasi 

penurunan sianida menggunakan metode sirkulasi mixing sistem. 

3.1. Rancangan Percobaan 

3.1.1 Rancang Bangun Alat Sirkulasi Mixing Sistem (SMS) 

Pelaksanaan percobaan pada tahap ini di jelaskan dengan diagram alir di bawah 

ini  



 
 

 

 

Survei Lapangan

Analisis Data

Perhitungan 

Rancangan Alat

Penentuan 

Instrumentasi

Gambar Mesin 

Yang Dirancang

Revisi Gambar

Proses 

Perancangan 

Keseluruhan

Perakitan Alat Di 

Work Shop

Proses Pengujian

Parameter uji (variabel):

1. Kapasitas Alat

2. Kecepatan Pengadukan

3. Laju alir Sirkulasi larutan

Finish

Start

Gagal

Berhasil

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian Rancang Bangun SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2.1. Penurunan sianida menggunakan metode SMS 

Pada percobaan penelitian tahap ketiga ini adalah melakukan percobaan 

penurunan kandungan sianida pada kacang koro pedang menggunakan metode 

Sirkulasi Mixing Sistem. 

Prinsip kerja dari alat ini adalah proses perendaman dan pengadukan yang 

terus menerus, dengan sistem sirkulasi aliran dari larutan perendam secara 

kontinyu.  Percobaan tahap tiga ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari 

korelasi penurunan kandungan sianida berdasarkan kecepatan putaran pengaduk 

dan waktu proses menggunakan alat SMS. Kecepatan putaran pengaduk yang 

akan digunakan terdiri dari 60, 120 dan 180 rpm dengan waktu proses maksimal 9 

jam, yang setiap interval waktu proses 1,5 jam, sampel kacang koro akan 

dianalisis kandungan protein dan sianidanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3 

Tabel 3. Korelasi Kecepatan Putaran pengaduk dan waktu Proses 

Terhadap penurunan sianida dan protein Kacang Koro Pedang  

Kecepatan 

Perputaran 

Waktu Proses 

0 jam 1,5 jam 3 jam 4,5 jam 6 jam 7,5 jam 9 jam 

60 rpm        

120 rpm        

180 rpm        

 

Rancangan respon yang digunakan untuk penelitian ini adalah respon 

kimia yang meliputi analisis kandungan ; air, karbohidrat, protein , lemak dan 

sianida. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gambar  6. Korelasi Penurunan Sianida antara kecepatan Putaran Pengaduk dan 

Waktu Proses Pada Alat SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2. Bagan Penelitian 

Kegiatan Pengujian Output dan Indikator Lokasi Luaran 

Karakterisasi dan Seleksi 10 

Genotip Analisis meliputi : 1. Data kandungan Gizi dan sianida  1. laboratorium Teknologi Pangan Publikasi : 

Kacang koro pedang 

Karbohidrat, Protein, lemak, Air 

dan 10 genotip koro pedang Universitas Pasundan Prosiding  Nasional /Internasional 

  Sianida 2. Koro Pedang terpilih berdasarkan  2. Laboratorium Pemuliaan tanaman Jurnal Nasional /Internasional 

    kandungan protein dan sianida  Universitas Padjadjaran   

    tertinggi     

Rancang alat Sirkulasi Mixing Perancangan dan perakitan dan  1. Design gambar 1. laboratorium Teknologi Pangan Publikasi : 

Sistem (SMS) pengujian Alat SMS (workshop) 

2. Alat Sirkulasi Mixing Sistem 

(SMS) Universitas Pasundan Prosiding  Nasional /Internasional 

      2. Workshop Jl. Kebon kopi Bandung Jurnal Nasional /Internasional 

Percobaan Eksperimental 

Penurunan Analisis meliputi : Data Penurunanan kandungan 1. laboratorium Teknologi Pangan 1.Metode penurunan sianida 

Sianida menggunakan alat SMS Protein dan sianida Protein dan sianida Universitas Pasundan 2.Publikasi : 

            Prosiding  Nasional /Internasional 

            Jurnal Nasional /Internasional 

Rekayasa proses pengolahan bahan  Analisis meliputi : Produk Tahu dengan bahan baku 1. laboratorium Teknologi Pangan 1. Formulasi produk tahu koro pedang 

 baku koro pedang menjadi produk Protein dan sianida Kacang koro pedang Universitas Pasundan 2.Publikasi : 

olahan tahu koro pedang (takoro)            Prosiding  Nasional /Internasional 

            Jurnal Nasional /Internasional 

Catatan : 

1. Warna kuning penelitian yang sudah dilaksanakan 

2. Warna hijau penelitian yang diusulkan dengan dana hibah doktor 

3. Warna ungu merupakan tahapan penelitian yang tidak dilakukan dalam usulan hibah doktor 

4. Warna ungu adalah kegiatan tahapan penelitian disertasi yang merupakan aplikasi dalam pemanfaatan kacang koro 

5. Kegiatan-kegiatan  penelitian di atas saling berhubungan yang saling melengkapi untuk kelengkapan penelitian disertasi 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADUAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Penelitian 

Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan penelitian yang direncanakan untuk 

membiayai gaji dan upah, peralatan, bahan habis pakai (material penelitian), 

perjalanan, dan lain-lain (pemeliharaan, pertemuan/lokakarya/seminar, 

penggandaan, pelaporan, dan publikasi) . 

Pembiayaan tersebut dapat dianggarkan sebagai berikut : 

Tabel 3. Rincian Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang diusulkan (Rp) 

Tahun 1 

1 Gaji dan Upah 9600000 

2 Bahan habis pakai dan peralatan 25695000 

3 Perjalanan 7400000 

4 Lain-lain (publikasi, seminar, dll) 7220000 

Jumlah 49915000 

 

4.2. Jadual Penelitian 

Tabel 4. Rincian Rencana Jadual Penelitian 

No Jenis Kegiatan 
Tahun I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Persiapan Pelaksanaan 

Penelitian Ѵ                       

2 

Pelaksanaan Analisis bahan 

baku di laboratorium   Ѵ Ѵ                   

3 

Persiapan Pelaksanaan 

Penelitian Rancang Bangun 

alat    Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ               

4 

Ekperimen/Percobaan 

penelitian terhadap produk         Ѵ Ѵ Ѵ           

5 

Analisis produk dan 

Pengujian produk             Ѵ           

6 

Pengolahan data hasil 

eksperimen/percobaan                Ѵ Ѵ       

7 Publikasi/seminar         Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

8 Penyusunan Laporan                   Ѵ Ѵ Ѵ 

9 Pelaporan laporan                    Ѵ Ѵ Ѵ 

 

 



 
 

 

 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Rancang Bangun Alat Sirkulasi Mixing Sistem (SMS) 

Pada penelitian tahap ini dilakukan rancang bangun alat penurun sianida 

dengan metode Sirkulasi Mixing Sistem (SMS). Alat ini dirancang untuk dapat 

menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang dengan metode 

Sirkulasi Mixing Sistem (SMS). Prinsip dari metode ini adalah mensirkulasikan 

air rendaman serta adanya pengaduk yang terus berputar secara terus 

menerus.sehingga kacang koro pedang pada alat  SMS ini mendapatkan perlakuan 

perendaman dan pengadukan yang secara kontinyu.   

Tabel 5. Spesifikasi Alat Penurun Sianida Metode SMS 

Nama Alat Penurun Sianida koro pedang metode 

Sirkulasi Mixing Sistem)SMS 

Pembuat UniBeng Workshop 

Jumlah (Unit) 1 

Fungsi Menurunkan kandungan sianida pada 

kacang koro pedang 

Prinsip Kerja Berdasarkan sirkulasi air rendaman dan 

putaran pengaduk (impeller) yang 

bekerja secara kontinyu 

Operasi Kontinyu 

Kapasitas   25 L 

Dimensi Alat 

 

 

Panjang : 62 cm 

Lebar : 20 cm 

Tinggi :104 

Tinggi tabung: 60 cm 

Diameter tabung : 28 cm 

Panjang rangka: 62 cm 

Lebar rangka: 20 

Tinggi rangka : 34 

Bahan Konstruksi UNP dan Stainless steel 

Utilitas dan Instrument Listrik dan inverter 



 
 

 

 

 

Gambar 7. Alat Penurun Sianida Koro Pedang metode SMS 

5.1.1. Komponen rangka 

Tabel 6. Spesifikasi Rangka 

 Keterangan 

 

Rangka 

Fungsi Sebagai alat penopang 

mesin 

Material Besi UNP 10 

Dimensi P : 62cm , L : 20 cm,  

T: 34 cm 

Perakitan Pemotongan, pengelasan, 

dan pengecetan 

Pemilihan material besi UNP 10, didasari kemudahan dalam proses pembentukan, 

memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang komponen-komponen lainnya 

dan harganya yang ekonomis. Perakitan dilakukan dengan pemotongan dan 

pengelasan. 

Tabel 7. Spesifikasi Tabung 

 Keterangan 

 
 

Fungsi Tempat merendam, 

mengaduk dan sirkulasi 

air rendaman kacang koro 

pedang 

Material Steinles Steel 

Dimensi T: 60 cm ; D: 28 cm  

Perakitan Pengelasan dan 

pengepressan 



 
 

 

 

Bahan yang digunakan  untuk pembuatan tabung ini adalah stainless steel 

yang sangat baik untuk bahan pangan. Pada proses penurunan kandungan sianida 

pada kacang koro, tabung berfungsi sebagai tempat terjadinya pengadukan. 

Tabel 8. Spesifikasi Motor Listrik 

 Keterangan 

 
Motor AC 

Fungsi sumber penggerak 

mesin  

Type  JY 1 A-4 

Dimensi - 

 

Alat yang dirancang memerlukan kecepatan motor yang yang sesuai 

dengan kebutuhan mesin. Jenis motor listrik 1-fasa umumnya digunakan alat-alat 

ukuran industri rumah tangga, yang cukup kuat terhadap beban yang besar. Motor 

listrik yang digunakan  ini memiliki kekuatan daya 1½ hp. 

Tabel 9. Spesifikasi Pompa Air 

 
Pompa Air 

Keterangan 

Fungsi Alat transportasi fluida 

(mensirkulasikan air 

rendaman) dari tabung 

melalui pipa ke bak 

penampung kemudian 

kembali ke tabung 

 Pompa air berperan mengalirkan air dari tabung ke bak penampungan dan 

berfungsi untuk mensirkulasi air dalam proses penurunan kandungan sianida. 

Tabel  10. Spesifikasi Agitator 



 
 

 

 

 

. Agitator 

Keterangan 

Fungsi Untuk mengaduk kacang 

koro didalam tabung 

Material Stainless Steel 

Dimensi P 50 cm,  

Jumlah blade : 6 

Perakitan Pembubutan, 

pengepressan, 

pengelasan 

 Agitator berfungsi sebagai pengaduk kacang koro pedang yang direndam 

dalam tabung ini, memiliki 6 buah blade yang ujungnya tumpul serta posisi 

kemiringan 45
0.

, bertujuan untuk membuat aliran air konstan dan kondisi koro 

pedang tidak rusak.putaran menjadi dan memiliki ujung yang tumpul, yang akan 

membuat arus air besar dan tidak membuat irisan kulit kacang koro pedang 

berbentuk besar, sehingga tidak membuat pipa tersumbat. 

Tabel  11. Saringan 

 

Saringan 

Keterangan 

Fungsi Untuk menyaring dan 

menahan 

kotoran/rendemen  

Material Stainless stell 

Dimensi D: 28 cm , ketebalan 0,3 

cm 

Perakitan Pemotongan. 

 Saringan berfungsi untuk menyaring dan menahan kotoran dari koro 

pedang ataupun residu sianida serta rendemen masuk kedalam jalur pipa sirkulasi  

 

 

 



 
 

 

 

Tabel  12. Bak Penampung 

 

Bak Penampung 

Keterangan 

Fungsi Menampung air sirkulasi air 

rendaman 

Material Stainless stell 

Dimensi P: 30 cm , L : 19,5 cm  T23cm 

Perakitan Pemotongan, 

Pengeboran,Pengelasan 

 Berfungsi menampung air yang di sirkulasi dan kembali menyaring serta 

menahan rendemen yang melewatinya, lalu mengalirkan air kembali ke tabung 

Tabel  13. Pipa 

 

Pipa 

Keterangan 

Fungsi Untuk sarana transpotasi 

fluida (air rendaman) 

Jenis  PVC 

Perakitan Pemotongan, 

pengeleman 

  

 Bertujuan mengalirkan fluida (air rendaman) dari tabung rendaman yang 

dibantu oleh pompa melalui bak penampung yang selanjutnya kembali ke tabung 

perendaman dan pengadukan. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5.2 Percobaan Eksperimental Penurunan Sianida  

Pada penelitian tahap tiga melakukan percobaan penelitian menurunkan 

kandungan sianida pada koro pedang menggunakan alat  penurun sianida metode 

Sirkulasi Mixing Sistem (SMS). 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari korelasi 

penurunan kandungan sianida berdasarkan kcecepatan putaran pengaduk dan 

waktu proses menggunakan alat SMS.  Kecepatan putaran pengaduk yang akan 

digunakan terdiri dari 60, 120 dan 180 rpm dan waktu proses maksimal 9 jam 

dengan interval 1,5 jam. 

Kacang koro pedang yang akan digunakan terlebih dahulu dianalisis proksimat 

serta kandungan sianidanya sebagai data awal dalam percobaan menurunkan 

kandungan sianida berdasarkan korelasi kecepatan putaran pengaduk dan waktu 

proses. 

Tabel 14. Hasil Analisis Bahan Baku Koro Pedang Awal   

No Kandungan Hasil Satuan 

1 Air 15.4589 %, b/b 

2 Abu 0.9709 %, b/b 

3 Protein 21.8935 %, b/b 

4 Lemak 2.1654 %, b/b 

5 karbohidrat 47.9454 %, b/b 

6 HCN 67.05 mg/kg 

Berdasarkan tabel 14 di atas dihasilkan bahwa kandungan sianida awal 

pada kacang koro pedang adalah 67,05 mg/kg, jumlah tersebut masih diatas 

ambang batas aman untuk dikonsumsi. Jumlah batas minimum yang dianggap 

aman adalah ≤ 50mg/kg atau 0,5-3,5 kg/mg per berat badan (Dreisbach, 1980: 

dalam Donatus dkk., 1992). 

Kandungan protein awal adalah 21,90 %,  jumlah kandungan  ini cukup 

tinggi  pada jenis kacang-kacangan, dimana rata-rata kisaran kandungan protein 

koro pedang adalah 20- 30 % yang mendekati kandungan protein kedelai. 

Sehingga alat penurun sianida dengan metode sms ini diharapkan dapat 

menurunkan kandungan sianida secara maksimal tetapi tingkat menurunnya 

kandungan protein minimal. 

 



 
 

 

 

5.1.2. Penurunan Sianida 

Sianida bersifat racun dan sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh 

karena sianida dapat menyebabkan sesak pada bagian dada, dimana sianida 

berikatan dengan sitokrom oksidase, dan kemudian memblok penggunaan oksigen 

secara aerob (Tintus, 2008). 

Proses terjadinya keracunan sianida karena mengkonsumsi bahan pangan 

seperti kacang koro atau umbi-umbian dimulai ketika HCN masuk  dalam 

peredaran darah dan menghambat kerja sel darah merah. Adanya penghambatan 

tersebut dikarenakan sianida menghambat kerja enzim-enzim yang  mengandung 

besi yaitu enzim yang mengandung Fe
3+

 pada sel darah.  Enzim yang  sangat 

 peka  terhadap sianida ini adalah sitokrom oksidase.  Semua proses oksidasi  

dalam tubuh sangat tergantung kepada aktivitas enzim ini.  Jika di dalam sel 

terjadi kompleks ikatan antara enzim  dan sianida, maka proses oksidasi akan 

terhalang  sehingga sel mengalami kekurangan oksigen. Hasil oksidasi 

hemoglobin yang tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengangkut 

oksigen disebut methemoglobin (MetHb). Jika asam sianida bereaksi dengan 

methemoglobin (MetHb) akan membentuk   cyanomethemoglobin yang 

menyebabkan darah tidak  dapat membawa oksigen. Hal tersebut akan 

menyebabkan sesak pada bagian dada, tubuh kebiru-biruan, nafas tersengal-

sengal, sakit kepala, dan mual (Hanungvet, 2012). 

 

 

  Dalam keracunan stadium kedua, tampak kecemasan berlebihan, 

koma,terjadi kejang, kulit menjadi dingin, berkeringat dan lembab serta denyut 

nadi menjadi lemah. Tanda terakhir dari toksisitas sianida meliputi hipotensi, 

aritmia (perubahan cepat pada denyut jantung normal), gagal jantung, terjadi 

akumulasi cairan secara tiba-tiba pada paru-paru dan kematian (Tintus, 2008). 

 

 

 

 

HCN         +     MetHb           →  CNMetHb 

Asam Sianida      Methemoglobin       Cyanomethemoglobin 



 
 

 

 

 

Tabel.15. Hasil Penurunan Sianida Menggunakan Alat Sirkulasi Mixing Sistem 

RPM 
Kandungan Sianida (mg/kg) 

0 (Jam) 1.5 (Jam) 3 (Jam) 4.5 (Jam) 6 (Jam) 7.5 (Jam) 9 (Jam) 

60 67.05 16.12 16.12 15.99 13.40 10.78 10.67 

120 67.05 16.11 16.07 13.35 10.73 10.66 10.62 

180 67.05 16.02 13.35 10.75 10.68 10.63 10.60 

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan  hasil kandungan sianida yang 

menurun setiap 1,5 jam selama 9 jam waktu proses pada setiap variasi kecepatan 

putaran pengaduk. Kecepatan putaran pengaduk pada 180 rpm menghasilkan 

kandungan sianida 10,746 mg/kg, keadaan ini dapat disimpulkan sebagai hasil 

yang optimal dikarenakan waktu proses yang dihasilkan lebih efisien yaitu 4,5 

jam. Keadaan ini dapat disebabkan oleh putaran pengaduk memberikan gaya 

gesek yang dapat memperluas permukaan koro pedang sehingga kandungan 

sianida dapat lebih cepat larut dengan air, disamping itu putaran pengaduk juga 

menghasilkan kalor/panas yang dihantarkan melalui media air rendaman sehingga 

mempercepat proses penurunan sianida. Semakin cepat perputaran, pengaduk 

semakin banyak menghasilkan kalor yang dihantarkan ke dalam air. Air 

mempunyai konduktivitas yang baik sehingga panas tersebut akan dihantarkan 

oleh air kebagian-bagian dalam bahan pangan secara merata.  

Menurut Amalia (2011) menyatakan bahwa senyawa HCN mudah 

menguap pada proses perebusan, pengukusan, dan proses pemanasan lainnya, 

karena sifat HCN yang mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai bau khas  

HCN, dan mudah berdifusi. 

Secara umum senyawa racun berada dalam ruang yang berada di dalam sel 

(vakuola) dan enzimnya berada pada sitoplasma. Rusaknya jaringan menyebabkan 

kedua senyawa bertemu danterjadi reaksi. Namun dengan perendaman dalam 

air,senyawa yang terbentuk akibat reaksi tersebut akan terlarut, sedangkan 

senyawa-senyawa yang beradadalam sel akan terdifusi keluar. Dengan 

melunaknya jaringan umbi maka senyawa racun maupun senyawa lain yang 

terdapat di dalam sel akan keluar (Djafaar et al, 2009). 



 
 

 

 

Dari tabel 15 dapat digambarkan  hubungan antara kecepatan putaran pengaduk 

dengan waktu proses terhadap penurunan kandungan sianida dengan grafik regresi 

liner di bawah ini. 

 

Gambar 8. Regresi Linier Pengaruh Waktu Proses dan Kecepatan Perputaran 

Pengaduk 60 rpm Terhadap Penurunan Sianida Pada Kacang Koro 

 

 

Gambar 9. Regresi Linier Pengaruh Waktu Proses dan Kecepatan Perputaran 

Pengaduk 120 rpm Terhadap Penurunan Sianida Pada Kacang Koro 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gambar 10. Regresi Linier Pengaruh Waktu Proses dan Kecepatan Perputaran 

Pengaduk 180 rpm Terhadap Penurunan Sianida Pada Kacang Koro 

 

Gambar 8,9 dan 10 di atas menunjukkan perlakuan sirkulasi air dan 

pengadukan selama 1,5 jam, 3 jam, 4,5 jam, 6 jam, 7,5 jam dan 9 jam dengan 

kecepatan putaran 60 rpm menunjukkan nilai koefisien korelasi dari regresi linier 

adalah r =0,483. Untuk perlakuan yang waktu proses yang sama seperti di atas 

dengan kecepatan perputaran yang digunakan yaitu 120 rpm dan 180 rpm, 

memperlihatkan nilai koefisien korelasi regresi linier untuk masing-masing 

perlakuan adalah r = 0,482 dan r =  0,455. Nilai koefisien tersebut 

memperlihatkan adanya hubungan waktu proses dan kecepatan perputaran 

terhadap penurunan kadar sianida yang terkandung pada kacang koro ditunjukkan 

oleh nilai koefisien (r) bertanda positif. Korelasi positif ini menunjukkan adanya 

hubungan linear langsung antara kecepatan perputaran dan waktu proses pada 

penurunan kadar sianida. Perlakuan waktu proses sirkulasi dan kecepatan 

perputaran pengaduk ini memberikan pengaruh langsung pada penurunan kadar 

sianida, karena dengan adanya perputaran pengaduk terjadinya transfer massa dari 

molekul-molekul air kedalam bahan pangan dengan disebabkan adanya 

tumbukan-tumbukan antara bahan pangan dan pengaduk agitator sehingga 

terjadinya difusi antara sianida kedalam air.  



 
 

 

 

Kecepatan perputaran pengaduk yang dilakukan dengan waktu proses dari 

1,5 jam hingga  9 jam dapat mengakibatkan kulit kacang koro pedang terkelupas, 

semakin cepat perputaran pengaduk semakin cepat membuka kulit kacang koro. 

Hal ini menyebabkan sianida yang terdapat pada  kacang koro menurun karena 

kulit kacang koro terbuka dan terbawa oleh air sirkulasi ke dalam filter. 

Saat perendaman terjadi pelunakan jaringan dan pori-pori sehingga 

terjaditransfer bahan yang mampu melewati membranpermeabel (Djafaaret al, 

2009) begitu juga dengan sirkulasi dan pengadukan dapat membantu membuka 

permukaan kacang koro sehingga terjadinya pelunakan jaringan. Suhaidi (2003) 

menyatakan bahwa perendaman yang semakin lama juga mengakibatkan lunaknya 

struktur biji kedelai sehingga air lebih mudah masuk kedalam struktur selnya 

sehingga sianida yang ada dalam sel akan keluar dan larut dalam air. 

Adapun salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar sianida pada 

kacang koro pedang selain suhu, yaitu kualitas air yang digunakan untuk metode 

perendaman. Kualitas air yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan standar 

kualitas air baik secara fisik, maupun kimia. Syarat kualitas air secara fisik seperti 

diantaranya tidak berwarna, tidak berbau, suhu normal, dan tidak mengandung zat 

padatan. Sedangkan persyaratan secara kimia yaitu : pH netral (6,5–8,5), 

kesadahan normal dimana kesadahan untuk golongan standar air minum yaitu 

maksimal 500 mg/L, logam besi yang terkandung dalam air maksimal 0,3 mg/L. 

Air yang mengandung banyak besi (Fe) akan berwarna kuning dan 

menyebabkanrasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan 

yang terbuat dari metal. Air yang mengandung kadar besi (Fe) yang tinggi akan 

berpengaruh pada saat perendaman kacang koro dimana akan timbul warna 

kuning pada kacang koro hasil perendaman. Selain itu sianida yang terdapat pada 

kacang koro juga akan berikatan dengan besi (Fe) karena sifat dari sianida yang 

mudah bereaksi dengan logam. 

Proses penurunan kandungan sianida menggunakan metode SMS ini 

menghasilkan persentase penurunan sebesar 83,97 % dari 67,05 ppm menjadi 

10,75 ppm pada kecepatan putaran pengaduk 180 rpm dengan waktu proses 4,5 

jam.  



 
 

 

 

 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Pada Penelitian tahap dua menghasilkan alat penurun sianida dengan 

metode sirkulasi mixing sistem yang dapat menurunkan kandungan sianida  pada 

kacang koro pedang  

Pada penelitian tahap tiga  kecepatan putaran pengaduk dan waktu proses 

berkorelasi dalam menurunkan kandungan sianida koro pedang menggunakan 

metode SMS. Kecepatan putaran pengaduk 180 rpm dengan waktu proses 4,5 jam 

menghasilkan penurunan sianida 83,97% 

6.2. Saran 

Perlu dilakukan pengembangan alat penurun sianida metode SMS 

(sirkulasi Mixing sistem) dengan merancang pengembangan jenis pengaduk, 

kecepatan putaran yang lebih variatif jenis pengaduk, ataupun penambahan 

komponen instrument thermostat untuk memberikan fungsi pengatur suhu pada 

air rendaman. Pengembangan fasilitas saringan pada bak penampung sirkulasi 

dapat dilakukan untuk menahan padatan yang dimungkinkan merupakan residu 

sianida. 

Perlu dilakukan penelitian penurunan sianida pada kacang koro pedang 

menggunakan metode SMS menggunakan air rendaman larutan berbahan kimia 

seperti : Natrium karbonat, NaOH ataupun larutan yang sudah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya dengan metode konvensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN KEGIATAN PENELITIAN 

Kegiatan Penelitian disertasi doktor ini terdiri dari 2 tahapan : 

1. Melakukan rancang bangun alat yaitu alat sirkulasi mixing sistem SMS 

yang akan digunakan dalam menunjang penelitian metode penurunan 

sianida.  

2. Melakukan percobaan menurunkan kandungan sianida pada kacang koro 

dengan metode Sirkulasi Mixing Sistem (SMS) menggunakan alat yang 

telah dirancang dan dibuat. 

1. Kegiatan Rancang bangun Alat Penurun Sianida metode Sirkulasi 

Mixing Sistem (SMS) 

-Melakukan survey tempat pembuatan alat 

-Melakukan koordinasi pembuatan alat 

-Melakukan persiapan pembuatan alat 

-Pembuatan alat dilakukan di Bengkel UniBeng Kebon Kopi Cimahi 

  

  

 



 
 

 

 

-Melakukan Pengontrolan, koordinasi serta diskusi dalam pembuatan 

peralatan Penurun Sianida metode SMS 

  

  

  

 

 

 



 
 

 

 

- Melakukan Pengontrolan diskusi serta uji coba awal  peralatan Penurun 

Sianida metode SMS 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Memindahkan peralatan Penurun sianida dari bengkel UniBeng ke 

Laboratorium Teknologi Pangan Unpas 

-Melakukan Uji coba peralatan lanjutan 

  

  

 

 

-Analisis bahan baku koro pedang 

-Melakukan pengujian lanjutan peralatan,  



 
 

 

 

  

  

  

 

Tabel 1. Hasil analisis bahan baku koro pedang  

No  Kandungan  Hasil  Satuan  Keterangan  

1  Air  15.4589  %, b/b     

2  Abu  0.9709  %, b/b     

3  Protein  21.8935  %, b/b     

4  Lemak  2.1654  %, b/b     

5  karbohidrat  47.9454  %, b/b     

6  HCN  67.05  mg/kg     



 
 

 

 

2. Kegiatan Penelitian Percobaan Penurunan kandungan sianida pada 

koro pedang dengan metode sirkulasi mixing Sistem (SMS) 

Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Korelasi Kecepatan Putaran pengaduk dan waktu Proses Terhadap 

penurunan sianida pada Koro Pedang 

Kecepatan 

Perputaran 

Kandungan sianida mg/kg pada 
Waktu Proses 

0 jam 1,5 jam 3 jam 4,5 jam 6 jam 7,5 jam 9 jam 

60 rpm        

120 rpm        

180 rpm        

 

 

Gambar 2. Grafik Penurunan Sianida 

 

Kedua sejalan dengan penelitian disertasi peneliti yang diharuskan untuk 

menanam kacang koro pedang yang merupakan bagian kegiatan disertasi maka 

peneliti mengalokasikan dana hibah disertasi doktor pada kegiatan tersebut 

sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan kacang koro pedang. 

Kegiatan tersebut bekerjasama dengan lahan laboratorium Fakultas Pertanian 

Universitas Padjadjaran yang berada di daerah Ciparanje Jatinangor. 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Melakukan percobaan penelitian penurunan kandungan sianida pada koro pedang  

  

 
 

  

Tabel 4. Data Hasil Percobaan Penurunan sianida pada kacang koro pedang  



 
 

 

 

RPM  

Kandungan Sianida (mg/kg)  Ket  

0 (Jam)  
1.5 

(Jam)  
3 (Jam)  

4.5 

(Jam)  
6 (Jam)  

7.5 

(Jam)  
9 (Jam)  

   

60  67.05  16.119  16.119  15.99  13.4  10.778  10.671  

   

120  67.05  16.11  16.07  13.35  10.73  10.66  10.62  

   

180  67.05  16.02  13.346  10.746  10.682  10.629  10.604  

   

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Kegiatan Penanaman kacang Koro Pedang 

-Melakukan kegiatan persiapan bahan baku (pemipilan) dan lahan tanam 

-Melakukan penanaman kacang koro pedang 

  

 
 

  



 
 

 

 

  

  

Persiapan lahan untuk Penanaman Kacang koro Pedang 

  



 
 

 

 

  

  

Penanaman kacang koro Pedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Pengontrolan tanaman kacang koro pedang 

-Pemupukan tanaman 

-Pengontrolan Perkembangan tanaman kacang koro pedang 

  

  

  

 



 
 

 

 

  

Pemupukan tanaman 

  

  

Perkembangan tanaman kacang koro pedang 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Melakukan Pengontrolan pemupukan dan Perkembangan tanaman koro pedang 

  

  

  

 

 

 



 
 

 

 

-Melakukan Pengontrolan Perkembangan tanaman koro pedang 

  

  

April 

  



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Melakukan Pemanenan kacang koro Pedang 

  

 
 



 
 

 

 

  

Kacang Koro hasil Pemanenan  

  

  



 
 

 

 

  

Kegiatan Pengangkutan dan Pembayaran Hasil panen koro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


