
9/28/2011

1

PENGERTIAN
� Bahan makanan segar

Bahan makanan hasil panen (pasca panen atau
pascamortem) dengan kadar air tinggi dan berpotensi
terjadi perubahan kimia, fisika dan biologi
contoh : daging dan ikan segar, sayur, buah.

� Bahan makanan kering

Bahan makanan dengan kadar air <12%, tahan terhadap
perubahan kimia, fisika dan biologi

contoh biji-bijian, serealia

� Bahan makanan olahan

Bahan makanan segar atau kering yang mengalami
pengolahan untuk mempertahankan mutu gizi maupun
organoleptik.

� Pengolahan Pangan
Pengolahan adalah proses perubahan bentuk dari 
bahan mentah menjadi bahan pangan, perubahan 
yang terjadi bisa fisik, kimia atau biokimia . 

Tujuan pengolahan adalah mengawetkan bahan 
pangan sedemikian rupa sehingga bahan dapat 
disimpan dalam jangka waktu yang lama. 

Misal pada buah ����

Dengan pengolahan buah-buahan yang 
melimpah atau tidak memenuhi standar 
mutu dapat diolah menjadi produk yang 
lebih awet dan nilai ekonomis yang lebih 
tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan 

Bahan Makanan Segar, Kering dan  Pangan 

Olahan

� Penentuan pemilihan bahan makanan segar, 
kering ataupun pangan olahan ditentukan oleh 
berbagai faktor  yaitu :

1. Tujuan pemilihan

2. Pengawetan dan mempertahankan mutu gizi

3. Memudahkan penyiapan dan pengolahan
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Tujuan pemilihan 
�Tujuan pemilihan pangan segar, kering ataupun olahan

ditentukan oleh tujuan dari pengolahan dan sifat bahan
tersebut

�Pemilihan pangan segar jika bahan pangan tersebut segera
dilakukan pengolahan ataupun pangan tersebut langsung
dikonsumsi

�Pangan segar pasca panen atau pascamortem terjadi
berbagai perubahan kimia, fisika dan biologi sehingga
perlu segera dilakukan pengolahan untuk
mempertahankan mutunya

Pangan segar dengan tujuan langsung dikonsumsi :
� buah
� sayur

Pengawetan dan Mempertahankan 

Mutu Gizi

� Pangan tertentu justru nilai gizinya naik setelah 
pengolahan

� kedelai diubah menjadi tempe, terjadi perubahan 
protein menjadi protein sederhana (mudah dicerna)

� Kebutuhan pangan dan saat panen tidak terjadi secara 
bersamaan  � pengolahan pangan untuk 
mempertahankan nilai gizi dan mengawetkan

Memudahkan penyiapan dan 

pengolahan lanjut

� Pengolahan pangan segar ke pangan olahan 
memudahkan penyiapan untuk dikonsumsi

� Pangan olahan (setengah jadi) bisa dilakukan 
pengolahan lanjut � memudahkan penyiapan

Berbagai Teknik Pengolahan, Kekurangan dan 
Kelebihan Teknonologi Pengolahan serta Evaluasi 
Gizi pada Pengolahan Pangan
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EVALUASI GIZI PADA PENGOLAHAN 

BAHAN MAKANAN

� Selama pengolahan bahan makanan, 
mempengaruhi ketahanan/kemantapan zat gizi

� Kemantapan zat gizi selama pengolahan 
ditekankan pada vitamin

� Vitamin mudah hilang oleh pencucian, panas, 
cahaya dan oksidasi

• Vitamin  B-6 tahan terhadap panas

• Tiamin mudah rusak pada larutan netral dan basa, 
juga pada suhu rendah.

• Riboflavin tahan terhadap panas dan dalam larutan 
asam serta oksidator kuat, tetapi peka terhadap cahaya 
baik pada pH netral maupun basa

• Niasin tahan terhadap panas dan cahaya pada seluruh 
kisaran pH.

• Niasin  langsung tercuci pada proses pengukusan dan 
pencucian.  Vitamin ini rusak oleh reaksi enzim pada 
proses pemeraman daging.

• Asam pantotenat mantap pada pH 5-7, tetapi peka 
terhadap panas pada pH 3-4

• Asam folat tidak mantap terhadap panas, menjadi 
mantap jika terdapat askorbat dan perusakannya 
dikatalis oleh tembaga

� Kobalalamin mantap terhadap panas pada pH 4-5,  
pemanasan dengan ketel uap pada pH tinggi ataupun
dengan cahaya menyebabkan kerusakan.  Garam Fe 
mengkatalis kerusakan ini

� Asam askorbat mudah teroksidasi selama pengolahan
dan penyimpanan makanan.  Mantap pada keadaan
anaerob.

� Vitamin A mudah teroksidasi dan peka pada cahaya
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• Vitamin D peka terhadap oksigen maupun cahaya

• Vitamin E mudah teroksidasi dan dikatalis oleh 
tembaga

• Pengolahan bahan pangan tidak berpengaruh nyata 
terhadap garam mineral

• Pemanasan dan pengolahan biasa meningkatkan dan 
menurunkan daya cerna protein

� Denaturasi protein oleh panas dapat mempermudah 
hidrolisis protein oleh protease usus halus

� Panas bisa menurunkan mutu protein akibat 
perombakan asam amino

Kadar  zat gizi pada bahan pangan selain dipengaruhi
oleh pengolahan, juga dipengaruhi :

1. Faktor lingkungan

2. Kesuburan tanah dan pemupukan

3. Ukuran bahan pangan

4. Derajat kemasakan

CIRI-CIRI BAHAN MAKANAN SEGAR


