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I  PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menguraikan mengenai : (1) Latar Belakang Penelitian, (2) 

Tujuan Penelitian, (3) Identifikasi Masalah, (4) Manfaat Penelitian, (5) Kerangka 

Pemikiran, dan (6) Tempat dan Waktu Penelitian. 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Indonesia kaya akan tanaman polong-polongan, diantaranya koro pedang 

(Canavalia ensiformis L.). Koro pedang (Canavalia ensiformis), secara luas 

ditanam di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Koro pedang telah tersebar di seluruh 

daerah tropis dan telah ternaturalisasi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk 

wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2010 sampai 2011 tercatat dari lahan seluas 24 

Ha di 12 kabupaten di Jawa Tengah telah menghasilkan 216 ton koro pedang 

setiap panen (Dakornas, 2012 Dalam Rennaldi 2015).  

Koro pedang (Canavalia ensiformis) memiliki potensi yang sangat besar 

menjadi produk pangan apabila ditinjau dari segi gizi dan syarat tumbuhnya. Dari 

kandungan gizi, koro pedang memiliki semua unsur gizi dengan nilai gizi yang 

cukup tinggi, yaitu karbohidrat 60.1%, protein 30.36%, dan serat 8.3%. Koro 

pedang dapat diolah menjadi beberapa produk pangan seperti tepung koro pedang 

serta produk olahannya seperti cake, cookies dan produk bakery lainnya, kerupuk 

koro pedang, tempe koro pedang dan beberapa produk olahan lainnya 

(Sudiyono,2010).  

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan koro pedang adalah 

adanya zat antigizi glukosida sianogenik yang menimbulkan cita rasa yang kurang 

disukai serta mengurangi bioavabilitas nutrient didalam tubuh (Rennaldi,2015). 
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Glukosida sianogenik berperan sebagai prekursor sianida bebas pada koro 

pedang, sehingga bila glukosida terhidrolisis sempurna dapat menghasilkan 

sianida bebas yang dapat menimbulkan efek toksisitas yang berbahaya. 

Akumulasi asam sianida pada tubuh dapat mengakibatkan gangguan penyerapan 

iodium dalam tubuh dan menghambat penyerapan protein di dalam tubuh 

(Pambayun, 2000). Oleh karena itu diperlukan beberapa perlakuan untuk 

mengurangi kandungan sianida dalam koro pedang untuk menjadi produk pangan 

yang aman untuk dikonsumsi. 

Pengolahan koro pada umumnya diawali dengan perendaman untuk 

menghilangkan sianidanya karena kadar sianida pada koro relatif tinggi. Setelah 

perendaman biasanya diikuti dengan pemanasan. Karena kandungan karbohidrat 

yang tinggi menyebabkan koro memiliki tekstur yang keras, sehingga pemanasan 

dilakukan agar teksturnya menjadi lunak (Pramita, 2008). Glukosida sianogenik 

merupakan senyawa volatil tidak diinginkan yang terdapat pada kacang koro 

pedang. Suhu yang terlalu tinggi pun akan menyebabkan terekstraksinya 

komponen yang tidak diinginkan (Fellow, 2000). Perlu dilakukan penelitian 

mengenai suhu dan lama perendaman dengan menggunakan alat Circulation 

Mixing System (CMS).  

Alat Circulation Mixing System (CMS) adalah alat untuk menurunkan 

kadar sianida dalam bahan pangan dengan proses perendaman dengan pemanasan 

media air. Pada mesin ini, bahan pangan direndam dalam air yang bersuhu hangat 

dengan proses pemutaran. Dengan mesin ini kita dapat mengefisiensikan waktu 
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dan tenaga karena bahan akan mengalami proses pemutaran dengan suhu yang 

terkontrol. 

Alat Circulation Mixing System (CMS) merupakan rancangan Gerry 

Rennaldi Septadinata untuk menurunkan kandungan sianida pada kacang koro 

pedang dengan proses perendaman dan pemanasan pada media air. 

Komponen mesin Circulation Mixing System (CMS) diantaranya adalah 

bak penampung air, bak pemanas, tabung bahan, pompa air, dan motor listrik. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat identifikasi permasalahan yaitu 

bagaimana pengaruh suhu dan lama proses dengan menggunakan alat Circulation 

Mixing System (CMS) terhadap kandungan protein dan sianida kacang koro 

pedang.  

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari penggaruh suhu dan 

lama proses dengan menggunakan alat Circulation Mixing System (CMS) terhadap 

kandungan protein dan sianida kacang koro pedang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang dengan 

menggunakan alat Circulation Mixing System (CMS) dengan metode pemanasan 

dan perendaman. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama proses penurunan kandungan 

sianida menggunakan alat Circulation Mixing System (CMS). 

2.  Untuk mengetahui karakteristik kimia dari kacang koro pedang. 
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3. Untuk menurunkan kandungan sianida pada kacang koro pedang dengan 

menggunakan alat  Circulation Mixing System (CMS). 

4. Dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga selama proses penurunan kadar 

sianida pada kacang koro pedang. 

1.5.  Kerangka Pemikiran 

Kacang koro pedang mengandung senyawa HCN yang tidak diinginkan. 

HCN pada kacang koro pedang dapat berkurang karena melalui beberapa proses 

pengolahan seperti perendaman, pengukusan, pemotongan, dan fermentasi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Irmansyah (2005), bahwa dengan cara merebus, 

mengupas, mengiris kecil-kecil, merendam dalam air, menjemur hingga kemudian 

dimasak adalah proses untuk mengurangi kadar HCN. Proses pencucian dalam air 

mengalir dan pemanasan yang cukup, sangat ampuh untuk mencegah 

terbentuknya HCN yang beracun. Hal ini didukung pula oleh Purwanti (2005), 

bahwa pelepasan HCN tergantung dari adanya enzim glikosidase serta adanya air. 

Senyawa HCN mudah menguap pada proses perebusan, pengukusan, dan proses 

memasak lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian lain, pengurangan kandungan HCN dapat 

dilakukan dengan cara leaching. Dalam percobaan ini digunakan kombinasi antara 

proses leaching dengan menggunakan air sebagai solvent dan proses pengukusan. 

Hal ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh antara laju air, waktu leaching, dan 

waktu pengukusan terhadap pengurangan kadar HCN (Prasetyo dan Triaji, 2008). 

Menurut Suciyati (2012) perendaman kacang koro pedang selama 48 jam 

dengan fermentasi 48 jam paling efektif menurunkan kadar HCN sebesar 53,87% 

dari 8,78 ppm menjadi 4,05 ppm. Hasil penelitian lain, pengurangan kandungan 
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HCN dapat dilakukan dengan cara leaching. Dalam percobaan ini digunakan 

kombinasi antara proses leaching dengan menggunakan air sebagai solvent dan 

proses pengukusan. 

Selain proses perendaman, terdapat alat untuk menurunkan kandungan 

sianida yaitu alat sirkulasi dan pemutaran menggunakan agitator. Alat ini dapat 

mengurangi kadar sianida cukup drastis dengan pemutaran pada 180 rpm dalam 

waktu 4 jam. 

Batas maksimal kadar HCN yang diperbolehkan oleh Food Agricultural 

Organization (FAO) pada tahun 2013 untuk dikonsumsi < 10 ppm asam sianida 

pada tingkat yang aman. 

Kadar HCN dapat dihilangkan dengan memasukkan bahan dalam tangki 

pencuci kemudian air dialirkan dengan laju alir tertentu selama waktu tertentu 

dalam sebuah tangki. Setiap 30 menit diambil sampel untuk dianalisis kandungan 

sianidanya. Setelah leaching selesai, kemudian dikukus selama waktu tertentu, 

dijemur, diangin-angin selama 2 jam, dianalisis kadar HCN (Prasetyo dan Triaji, 

2008). 

Alat Circulation Mixing System dengan suhu terkontrol dapat menurunkan 

kandungan sianida pada kacang koro. Hasil dari data analisis percobaan, didapat 

penurunan sianida sebesar 62,65 % pada suhu 400C, 75,392 % pada suhu 500C, 

dan 87,476 % pada suhu 600C (Rennaldi, 2015) 

Menurut Fellow (2000), lebih tingginya suhu dapat meningkatkan laju 

difusi produk ke dalam pelarut. Fellow (2000) juga menyatakan panas tidak hanya 

menguapkan air tetapi juga menyebabkan hilangnya komponen volatil bahan 
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pangan. Tingkat kehilangan komponen volatil bahan bergantung pada suhu, 

kandungan air dalam bahan, tekanan uap komponen volatil, dan kelarutan 

komponen volatil tersebut dalam uap air. Di samping itu, menurut Fellow (2000), 

suhu yang terlalu tinggi pun akan menyebabkan terekstraksinya komponen yang 

tidak diinginkan. Kacang koro pedang pedang mengandung protein, karbohidrat, 

lemak. Perendaman kacang koro pedang menggunakan pemanasan, adanya 

pemanasan karbohidrat dapat tergelatinisasi dan protein dapat terdenaturasi. 

Proses gelatinisasi dan denarurasi mengikat air. Pemanasan dapat merubah 

keterikatan kemak dengan senyawa lain. Masa jenis lemak rendah dari air 

(Kusnandar, 2010). Analisis kadar sianida (CN), karbohidrat, protein, lemak, dan 

air perlu dilakukan. 

1.6.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran diduga suhu dan lama 

proses dengan menggunakan alat Circulation Mixing System (CMS) berpengaruh 

terhadap kandungan protein dan sianida kacang koro pedang. 

1.7.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Teknologi Pangan 

Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 , Bandung. Waktu penelitian 

dimulai dari bulan september 2015. 


