
Pengolahan dengan 

suhu tinggi



Kompetensi dasar

 Mahasiswa memahami teknologi pemanasan 

sederhana dan mutakhir, prinsip dan 

perubahan yang terjadi serta dampak 

pemanasan terhadap mutu pangan 



Indikator

Setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat :

 Menyebutkan definisi perebusan dan penggorengan

 Menyebutkan dan menjelaskan prinsip perebusan dan 
penggorengan 

 Menyebutkan dan menjelaskan perubahan yang terjadi saat 
perebusan dan penggorengan

 Menyebutkan dan menjelaskan pengaruh perebusan dan 
penggorengan terhadap mutu pangan serta kerusakan apa yang 
bisa dihambat oleh perebusan dan penggorengan

 Melakukan proses perebusan dan penggorengan skala kecil di 
laboratorium



Pengolahan dengan suhu tinggi

 Tujuan

 Membunuh mikroorganisme

 Menambah rasa, warna, aroma dan tekstur

 Untuk pengawetan

 Menambah variasi makanan

 Ada 2 hal penting yang terjadi selama 
pemanasan :

 Destruksi mikroorganisme

 Inaktivasi enzim yang tidak dikehendaki



Hal-hal yang diharapkan 

 Destruksi toksin

 Perubahan warna

 Flavor

 Tekstur

 Peningkatan daya cerna

 Penyederhanaan zat gizi



Hal-hal yang tidak diharapkan

 Degradasi warna

 Degradasi nutrien



Pengolahan dengan suhu 

tinggi 

 Blanching

 Sterilisasi

 Perebusan

 Penggorengan

 Pasteurisasi

 Pemanggangan

 Penyangraian



Blanching

 Adalah pemanasan pendahuluan yang 

dilakukan terhadap buah dan sayuran, 

terutama untuk menginaktifkan enzim di 

dalam bahan makanan.

 Blanching biasa dilakukan pada suhu 82-

93oC selama 3-5 menit.



Sterilisasi

 Adalah membebashamakan makanan dari semua 
mikroorganisme.

 Sterilisasi dilakukan pada suhu 121oC selama 15 menit

 Selama sterilisasi terjadi perubahan yang dapat menurunkan 
mutu, maka jumlah panas harus dihitung sehingga tidak merusak 
mutu.

 Sterilisasi komersial biasa dilakukan terhadap makanan dalam 
kaleng atau botol sehingga tahan hingga setengah tahun lebih.

 Pada sterilisasi perlu diperhatikan tentang suhu produk pangan 
(cold spot), terutama pada produk daging yang rentan terhadap 
mikroorganisme patogen



Pasteurisasi

 Adalah perlakuan panas pada suhu yang 

lebih rendah dari suhu sterilisasi (di bawah 

titik didih air) sehingga hanya mikrobia 

patogen yang mati, sedangkan mikrobia lain 

masih ada.

 Masa simpan terbatas



Perebusan

 Pemasakan makanan dengan cara 

memanaskan makanan dalam air bersuhu 

sekitar 100oC. 

 Perebusan biasanya dipakai untuk memasak 

daging dan sayur.



Penggorengan

 Kekhasan pada penggorengan adalah :

 Menggunakan minyak sebagai medium panas

 Minyak menjadi bagian integral dari makanan 

(produk akhir)



Efek awet disebabkan

 Thermal efek (efek suhu)

 Suhu tinggi menyebabkan destruksi 
mikroorganisme dan enzim, destruksi terjadi 
karena Aw turun

 Kadar air rendah

 Keawetan sebanding dengan kadar air, kadar air 
tinggi menyebabkan keawetan rendah (misal 
pada donat, produk ikan), kadar air rendah 
menyebabkan keawetan tinggi (misal pada kripik 
dan produk makanan kering)



Prinsip penggorengan

 Terjadi kontak bahan dengan minyak panas, 

jika suhu permukaan atau kontak dengan 

bahan pangan tinggi maka air berubah 

menjadi uap air dan terbentuk rongga udara.  

Rongga udara terisi minyak sehingga produk 

masak atau kering.  Produk akhir 3-30% (w/v) 

adalah minyak.



Mutu produk akhir dipengaruhi oleh :

 Tingginya suhu

 Lama penggorengan

 Metode penggorengan

 Mutu minyak goreng



Masaknya produk akhir 

dipengaruhi oleh :

 Waktu penggorengan

 Luas permukaan

 Teknik penggorengan

 Jenis bahan pangan



Waktu penggorengan tergantung :

 Jenis bahan pangan

 Suhu minyak

 Metode penggorengan

 Ketebalan bahan pangan

 Kriteria mutu produk akhir



Suhu minyak

Secara ekonomi, suhu minyak mempengaruhi :

 Suhu terlalu tinggi menyebabkan mutu 

minyak menurun dan boiling, banyak minyak 

yang muncrat

 Suhu terlalu rendah, mutu minyak dapat 

dipertahankan tetapi tingkat kemasakan 

produk tidak optimal



Praktek penggorengan yang baik

1. Suhu

 Suhu umum : 163-191oC.  Jika suhu >204 oC 
akan terjadi kerak secara cepat, warna semakin 
gelap selanjutnya mengalami gosong permukaan 
tetapi bagian dalam belum masak.

 Selama periode antara tidak terpakai, suhu 
diturunkan (93-121oC) atau dimatikan untuk 
memperlambat laju oksidasi

 Termometer perlu dicek secara teratur



2. Pergantian minyak/fat turnover

 Laju pergantian (turnover rate) adalah jumlah 

minyak segar yang ditambahkan persatuan 

waktu

 Minyak perlu diganti apabila terjadi perubahan 

warna, sebab warna mempengaruhi produk 

akhir.


