
Teknologi Pangan



• Teknologi pangan adalah teknologi yang
mendukung pengembangan industri pangan
dan mempunyai peran yang sangat penting
dalam upaya mengimplementasikan tujuan
industri untuk memenuhi permintaan
konsumen.



• Teknologi pangan diharapkan berperan dalam

– perancangan produk,

– pengawasan bahan baku,

– pengolahan,

– tindak pengawetan yang diperlukan,

– pengemasan,

– penyimpanan, dan

– distribusi produk sampai ke konsumen.



• Industri pangan merupakan industri yang 
mengolah hasil–hasil pertanian sampai 
menjadi produk yang siap dikonsumsi oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, industri pangan 
lebih berkiprah pada bagian hilir dari proses 
pembuatan produk tersebut. 



• Menurut Wirakartakusumah dan Syah (1990),
fungsi utama suatu industri pangan adalah
untuk menyelamatkan, menyebarluaskan,
dan meningkatkan nilai tambah produk–
produk hasil pertanian secara efektif dan
efisien.



Kerusakan Pangan

• Semua pangan semula merupakan jaringan hidup 
dan berasal dari bahan organik. Tenggang waktu 
antara penyediaan pangan sampai konsumsi inilah 
yang memungkinkan terjadinya kerusakan pangan.

• Pangan hasil pertanian merupakan benda hidup. 
Setiap benda hidup melakukan proses metabolisme 
yang menyebabkannya memiliki sifat mudah rusak. 
Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan 
penanganan pasca panen dan pengolahan bahan 
makanan.



Faktor penyebab susut kualitas dan 
kuantitas, antara lain :

• Sifat komoditi pangan yang tidak tahan simpan
• Kehilangan karena penanganan, misalnya : tercecer, 

rontok, tidak dikumpulkan kembali, dan dimakan 
hama

• Kerusakan mekanis yang disebabkan oleh cara atau 
peralatan yang digunakan pasca panen

• Kerusakan mikrobiologis
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Penyebab utama kerusakan bahan 
pangan:

• bakteri, ragi, kapang
• aktivitas enzim
• serangga, tikus, parasit
• Suhu
• kadar air dan aktivitas air (aw)
• Oksigen
• Sinar
• jangka waktu penyimpanan
• Manusia



Jenis kerusakan

• Kerusakan biologi dan mikrobiologi

• Kerusakan fisik

• Kerusakan kimia

• Kerusakan fisiologi



Kerusakan pangan

• Rusak adalah bila menunjukkan adanya 
penyimpangan yang melewati batas yang diterima 
secara normal oleh panca indera atau parameter lain 
yang bisa digunakan oleh manusia

• Masa simpan (shelf life) adalah jangka waktu 
makanan tetap cocok untuk dikonsumsi manusia, 
dihitung dari waktu penyiapan sampai akan 
dikonsumsi.
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Perubahan-perubahan yang dapat 
terjadi :

• Perubahan warna atau kenampakan

• Tekstur berubah

• Berbau lain misal bau apek/basi

• Hilang/berubahnya nilai gizi

• Oksidasi/hidrolisa lemak, protein, karbohidrat

• Oksidasi pigmen

• Terpecahnya/terurainya struktur protein



Kelompok makanan berdasar  
masa simpan:

• Bahan makanan cepat rusak (perishable food)
– Umur kurang dari 1 bulan
– Misal : daging, ikan, susu, roti, buah dan sayur
– Makanan jenis ini harus disimpan dalam lemari pendingin

• Bahan makanan tidak begitu rusak
– Umur simpan sekitar 1-3 bulan
– Misal: snack food, keju, acar, daging awetan
– Mengandung gula, garam, cuka, pasteur, asapan

• Awet/ tahan lama
– Umur simpan >3 bulan tergantung cara produksi, system pengemasan, 

lingkungan simpan
– Misal: makanan kaleng, makanan kering
– Biasanya melibatkan proses thermal dan pengemasan yang baik



Ciri-ciri pangan rusak

• pangan dinyatakan mengalami kerusakan jika telah 
terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki 
dari sifatnya. 

• Secara umum, kerusakan pangan disebabkan oleh 
berbagai faktor dimana salah satunya adalah 
tumbuhnya bakteri, kamir atau kapang pada pangan 
yang dapat merusak protein sehingga mengakibatkan 
bau busuk, dan juga dapat membentuk lendir, gas, 
busa, asam ataupun racun.



Buah-buahan dan sayuran

• Selama proses penanaman pemanenan, penyimpanan, dan 
pengangkutan ke pasar, buah dan sayuran berpeluang 
terkontaminasi bahan kimia pertanian seperti residu pestisida, 
antibiotik pertanian, pupuk dan bahan perangsang tumbuh. 

• Karena itu sebelum diolah dan dikonsumsi, buah dan sayuran 
harus dicuci terlebih dahulu dengan air bersih.

• Kerusakan yang sering terjadi adalah karena benturan fisik, 
serangan serangga dan serangan mikroorganisme. Buah dan 
sayuran yang rusak terlihat busuk, berubah warna dan rasa, 
serta berlendir. 



Daging dan hasil olahannya.

• Daging segar merupakan media yang ideal bagi 
pertumbuhan bakteri karena daging mengandung zat 
nutrien dan air dalam jumlah cukup serta pH sedang. 

• Mikroba yang terdapat dalam tubuh atau daging 
hewan berasal dari lingkungan hidup seperti dari 
pakan atau air. Mikroba masuk ke dalam tubuh 
hewan melalui saluran pencernaan. 

• Agar kita terhindar dari penyakit, mikroba patogen 
yang berkembang biak dalam potongan daging 
dimusnahkan terlebih dahulu. 



• Caranya tak lain sebelum dimakan, daging 
atau bahan pangan yang mengandung daging 
harus dimasak dengan sempurna. Jadi, daging 
mudah rusak karena kandungan nutrisi dan 
kadar airnya tinggi. Kerusakan daging ditandai 
dengan perubahan warna, bau, dan berlendir. 



Ikan dan hasil olahannya

• ikan dan kerang dapat menjadi media perantara bagi mikroba patogen 
(seperti vibrio) dan parasit (seperti cacing pipih) yang dapat menginfeksi 
manusia. 

• Bibit penyakit ini berasal dari lingkungan alami ikan, terutama lingkungan 
air yang terkontaminasi oleh kotoran penderita penyakit kolera.

• Bakteri vibrio tidak menyebabkan diare tetapi mengakibatkan terjadinya 
infeksi di saluran pencernaan yang bersifat parah dan bisa mengancam 
nyawa.

• Untuk memperkecil resiko terkena penyakit, ikan yang dimakan mentah 
atau setengah matang harus dicuci bersih-bersih. 

• Kerusakan pada ikan ditandai dengan terjadinya perubahan warna, bau, 
tekstur dan terbentuknya lendir. 

• Bakteri yang menyebabkan kerusakan ikan dipengaruhi oleh suhu 
penyimpanan ikan. 



Susu dan hasil olahannya.

• Susu yang diperah secara higienis dari hewan yang sehat 
sebetulnya mengandung kontaminan mikroba dalam jumlah 
yang rendah. Namun dalam perjalanan menuju tempat 
pengolahan lanjutan, susu mudah tercemar mikroba. 

• Selama proses pengolahanpun ancaman kontaminasi bakteri 
tetap ada, terutama bila peralatan yang digunakan tidak steril. 

• Kerusakan pada susu ditandai dengan pembentukan gas, 
penggumpalan, lendir, tengik, dan perubahan rasa. 
Penggumpalan dan pembentukan lendir pada susu 
disebabkan oleh bakteri dan juga terbentuknya asam pada 
susu. 



• Silakan belajar kembali IBM 1 (IBM dasar) dan 
IBM 2 (IBM lanjut)

• Seluruh materi ITP/TP adalah pengembangan 
dari kedua mata kuliah tersebut.



Perkembangan teknologi pangan

• Masa Prasejarah: penyembelihan, fermentasi, pengeringan dengan 
matahari, penggaraman dan berbagai metode pemasakan seperti 
pemanggangan, pengasapan

• Di Eropa, pengawetan dengan garam banyak dilakukan untuk makanan 
tentara atau pelaut

• Setelah itu ditemukan metode pengemasan yang rapat dengan botol
• Tahun 1809 Nicolas Appert menemukan metode pembotolan vacuum
• Tahun 1810 Peter Durand mengembangkan proses pengalengan 

dengan pelapisan kaleng dengan timah sehingga lebih tahan asam
• Tahun 1862, Pasteurization, ditemukan Louis Pasteur mulai menjadi 

metode yang sangat berguna untuk menghambat pertumbuhan 
mirkoorganisme jahat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurization
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur


Tugas kelompok (2 org)

• Buatlah sebuah tulisan tentang metode 
pengolahan/pengawetan ikan yang sederhana 
yang pernah kalian lihat

• Apa yang menarik dari metode tersebut?

• Di mana metode itu diterapkan?

• Ketentuan : 2 halaman folio ditulis tangan 
dikumpulkan minggu depan


