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PENGERTIAN, JENIS HASIL OLAHAN DAN CIRI-CIRI HASIL 

OLAHAN YANG LAYAK DIKONSUMSI

• Pengolahan bahan mentah ditujukan untuk

mempertahankan mutu kimia maupun

organoleptik bahan pangan

• Pengolahan juga ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan konsumen yang ditentukan oleh :

1. Ukuran

2. Daya tarik

3. Mutu organoleptik

JENIS HASIL OLAHAN

1 . Produk susu

2. Produk telur (rizal syarief hal 302)

3. Produk daging dan perikanan

4. Produk serealia

5. Produk gula

6. Produk minyak dan lemak

7. Produk sayur dan buah

CIRI-CIRI HASIL OLAHAN YANG LAYAK DIKONSUMSI

PRODUK SUSU

• Hasil olahan susu mudah mengalami 

ketengikan atau kerusakan oleh karena 

aktivitas lipase.  Dapat diatasi dengan 

pasteurisasi susu sebelum diolah

• Produk olahan susu dalam bentuk cair sensitif 

terjadi penggumpalan karena pemanasan atau 

asam

• Produk olahan susu diantaranya adalah mentega,  

skim milk, susu kental manis, susu kering, yogurt, 

keju

• Ciri-ciri hasil olahan susu yang tidak layak 

dikonsumsi adalah

Jenis olahan Ciri-ciri yang tidak layak dikonsumsi

1.  Mentega Bau tengik

2.  Skim milk Perubahan warna mejadi lebih gelap

3.  Susu kental

manis

Penggumpalan, penyimpangan flavour

(asam)

4.  Susu kering Oksidasi, penyimpangan flavour, daya larut

berkurang.

5.  Yogurt Penyimpangan flavour

6.  Keju Tengik, fisik terbelah
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• Aroma dan citarasa susu dipengaruhi oleh
laktosalaktosalaktosalaktosa susususususususu

• Warna susu sangat bervariasi, dari putih

kebiruan, hingga kuning keemasan. Warna ini

tergantung dari :

1. Jenis ternak penghasil susu

2. Jenis makanannya

3. Jumlah kandungan lemak

PRODUK OLAHAN TELUR
• Diantara produk olah telur adalah tepung telur dan telur

beku

1. Tepung Telur

• Tepung telur dibuat melalui spray dryer, drum dryer 

maupun oven

• Pembuatan tepung telur sedikit merubah nilai gizi telur

• Prinsip pembuatan tepung telur adalah :

1.Pemecahan telur

2.Emulsifikasi

3.Filtrasi, prapendinginan dan stabilisasi

4.Pasteurisasi, fermentasi dan pengeringan

JENIS-JENIS KERUSAKAN TEPUNG 

TELUR

1. Penurunan daya larut, viskositas dan 

kemampuan berbusa saat dicampur air 

diikuti penggumpalan lemak pd bagian atas 

cairan telur

2. Kehilangan viskositas dan berbusa kembali 

pada putih telur

3. Peningkatan keasaman

4. Perubahan aroma, warna lebih tua dan 

flavour yg tdk layak

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan 

mutu tepung telur

1. Proses fermentasi sebelum pengeringan

2. Kadar air

3. Adanya mikroorganisme yang belum mati

4. pH cairan telur sebelum pengeringan tidak sesuai

5. Proses pendinginan terlalu lama

6. Penyimpanan tepung pada suhu tinggi

�menyebabkan reaksi maillard antara protein dg gula

7. Browning dan oksidasi lemak
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2. Telur Beku

• Persiapan telur untuk pembekuan sama

dengan tepung telur

• Sebelum pembekuan faktor sterilisasi

sangat mempengaruhi

• Prinsip pengolahan telur beku adalah�

telur diaduk dan disaring kemudian

dipasteurisasi dan siap untuk dibekukan

• Pembekuan dengan menggunakan kaleng

±12,5 kg dan pembekuan cepat (blast 

freezing) pd suhu -400C, waktu 15 jam

Perubahan pada telur beku

• Putih telur beku sedikit mengalami

perubahan�sifat berbuih hampir sama dg 
telur segar

• Kuning telur dan telur utuh beku dapat
mengalami kerusakan serius
� Hal tersebut disebabkan krn�selama pembekuan air 

terpisah dari bahan padat kuning telur dan mengakibatkan
penggumpalan yg tdk dpt balik

� Efek :kehilangan sifat berbuih dan mengikat dari kuning
telur maupun telur utuh

1. Jelaskan keuntungan pengolahan produk 

setengah jadi!

2. Sebutkan berbagai bahan pangan yang 

dapat diolah menjadi tepung dan jelaskan 

keuntungan produk olahan tepung 

tersebut!

3. Jelaskan tanda-tanda kerusakan tepung 

yang tidak layak untuk dikonsumsi!

4. Jelaskan dan beri contoh teknologi olahan 

ikan secara tradisional!

5. Jelaskan dan beri contoh teknologi olahan 

ikan secara modern!


