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� Ilmu Bahan Makanan Lanjut  adalah 
matakuliah yang mempelajari masalah 
penyimpanan bahan makanan baik dalam 
keadaan segar maupun hasil olahannya. 

TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN 

� Dengan mengetahui perubahan-
perubahan yang terjadi selama 
penyimpanan maupun pengolahan, maka 
diharapkan dapat meminimalkan 
penurunan mutu terutama mutu gizi 
pada bahan makanan tersebut.  
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Pertemuan Materi
1 Kontrak Belajar, Pengertian dan Konsep Ilmu Bahan Makanan Lanjut

Dasar-Dasar Pengolahan Pangan

2 Pengertian, Tujuan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Bahan 
Makanan Segar, Kering dan  Pangan Olahan dan Ciri-Ciri Bahan Makanan Segar

3 Berbagai Teknik Pengolahan, Kekurangan dan Kelebihan Tekonologi Pengolahan 
serta Evaluasi Gizi pada Pengolahan Pangan

4 Pengertian, Jenis Hasil Olahan dan Ciri-Ciri Hasil Olahan Yang Layak
Dikonsumsi

5 Pengertian, Tujuan dan Langkah-Langkah Pembuatan Bahan Makanan Setengah
Jadi serta Jenis Makannya

6 Pengertian, Tujuan dan Langkah-Langkah Pembuatan Bahan Penyegar

7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpanan Bahan Makanan Segar Pada
Sayur, Buah dan Umbi

8 Ujian Tengah Semester
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Pertemuan Materi
8 Ujian Tengah Semester

9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpanan Bahan
Makanan Kering dari Biji-Bijian, Jenis, Ciri-Ciri,Tanda-Tanda
Kerusakan serta Jenis-Jenis Penyimpanannya

10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpanan Pada Ikan dan
Daging

11 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpanan Bahan 
Makanan Segar pada Telur dan Susu 

12 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpanan Bahan 
Makanan Segar pada Susu dan Telur

13 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpanan pada Produk 
Olahan Pangan serta Jenis-Jenis Penyimpanannya

14 UJIAN AKHIR SEMESTER

Kehadiran/Presensi 

Mahasiswa diharapkan kehadiran minimal 75% dari keseluruhan jumlah 

tatap muka di kelas 

Keaktifan di kelas 

mahasiswa terlibat aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran dapat  

berupa pertanyaan maupun komentar dalam suasana bebas resiko (free 

risk environment) 

Tugas 2 mingguan ����INSIDENTAL

membuat makalah atau paper yang berkaitan dengan topik pembahasan di 

kelas. 

Ujian mid semester adalah ujian pertengahan pertama untuk materi 

perkuliahan pada awal sampai akhir pertengahan semester (pertemuan 

1--7) 

Ujian akhir semester adalah ujian akhir untuk materi perkuliahan setelah 

pertengahan semester sampai akhir semester (pertemuan 9-14) 

� Kehadiran/Presensi = 10 %

� Tugas =20%

� Ujian Tengah= 30%

� Ujian Akhir= 40%

Terdapat 3 alasan utama yang mendasari

dilakukan pengolahan pangan :

� Bahan pangan alami pasca panen mudah
rusak�perlu pengawetan

� Kadang-kadang bahan pangan dibutuhkan
pada waktu yang akan datang

� Mempertahankan nilai gizi atau
meningkatkan mutu gizi
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� Kadar air dalam jaringan
� Adanya aktivitas mikrobia dan enzim
� Perubahan kimia pada bahan pangan

�Penyebab kerusakan paling besar adalah
faktor mikrobia

�Dasar pengawetan dg pengendalian
pertumbuhan mikrobia

� Mengawetkan

� Memudahkan pengemasan dan penyimpanan

� Membuat produk yang dikehendaki

� Memudahkan penyiapan makanan untuk
dihidangkan

1.  Penghilangan/penurunan kadar air

(pengeringan, dehidrasi, pengentalan)

2.  Perlakuan panas

(pengukusan, pasteurisasi, sterilisasi)

3.  Perlakuan suhu rendah

(pendinginan, pembekuan)

4.  Pengendalian keasaman

(fermentasi, pengasaman)

5.  Bahan kimia

6.  Perlakuan udara (atmosfir)

(CAS, MAS, Hipobarik, Vaccum)

7. Radiasi 

Makanan olahan harus 

Dipertahankan sampai dikonsumsi

Pengemasan

yang baik

Mendukung

pengawetan
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� Pengurangan kadar air
pengurangan air dapat menghambat
pertumbuhan mikrobia, menurunkan
aktivitas enzim dan reaksi kimia

� Perlakuan panas

terjadi denaturasi protein � m.o mati, 
enzim tidak aktif.

Paling efektif dg � sterilisasi

� Perlakuan suhu rendah
menghambat pertumbuhan m.o. dan 
memperlambat laju enzimatis dan reaksi 
kimia
merupakan cara pengawetan yang paling 
tidak merugikan

� Pengendalian keasaman dan bahan kimia
menghambat pertumbuhan m.o. dan 
memperlambat laju enzimatis dan reaksi 
kimia

� Perlakuan udara
mikrobia terhambat pada kondisi CO2 
tinggi dan O2 rendah

� Radiasi -� mutasi gen pada M.o.

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

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

MisalMisalMisalMisal padapadapadapada buahbuahbuahbuah ����

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

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

1.1.1.1. Tujuan pemilihanTujuan pemilihanTujuan pemilihanTujuan pemilihan
2.2.2.2. Pengawetan dan mempertahankan mutu Pengawetan dan mempertahankan mutu Pengawetan dan mempertahankan mutu Pengawetan dan mempertahankan mutu 

gizigizigizigizi
3.3.3.3. Memudahkan penyiapan dan pengolahanMemudahkan penyiapan dan pengolahanMemudahkan penyiapan dan pengolahanMemudahkan penyiapan dan pengolahan

� 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

� 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
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� Pengolahan pangan segar ke pangan olahan 
memudahkan penyiapan untuk dikonsumsi

� Pangan olahan (setengah jadi) bisa dilakukan 

pengolahan lanjut � memudahkan penyiapan

� 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

� TiaminTiaminTiaminTiamin 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 stabil pada pH 5-7, tetapi 
peka terhadap panas pada pH 3-4

� Asam folat Asam folat Asam folat Asam folat tidak tahan terhadap panas, 

menjadi mantap jika terdapat askorbat dan 
perusakannya dikatalis oleh tembaga
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� 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 Asam askorbat Asam askorbat Asam askorbat mudah teroksidasi selama  

pengolahan dan penyimpanan makanan.  
Mantap pada keadaan anaerob.

� Vitamin A mudah teroksidasi dan peka pada 
cahaya

� Vitamin D peka terhadap oksigen maupun 
cahaya

� Vitamin E mudah teroksidasi dan dikatalis 
oleh tembaga

� Pengolahan bahan pangan tidak berpengaruh 

nyata terhadap garam mineralgaram mineralgaram mineralgaram 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
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