
Iradiasi makanan



Kompetensi

• Mahasiswa memahami teknologi iradiasi 
sederhana dan mutakhir, prinsip dan 
perubahan yang terjadi serta dampak iradiasi 
terhadap mutu pangan 



Indikator

Setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat :
• Menyebutkan definisi iradiasi
• Menyebutkan dan menjelaskan prinsip iradiasi 
• Menyebutkan dan menjelaskan perubahan yang terjadi saat 

iradiasi
• Menyebutkan dan menjelaskan pengaruh iradiasi terhadap 

mutu pangan serta kerusakan apa yang bisa dihambat oleh 
iradiasi

• Menjelaskan kelebihan dan kekurangan iradiasi dibandingkan 
metode pengolahan atau pengawetan yang lain yang sudah 
dipelajari



A. Pengertian iradiasi

• Iradiasi makanan: penggunaan radiasi dari 
isotop radioaktif dari cobalt atau cesium dari 
pembangkit yang memproduksi sinar β (beta), 
γ (gamma) atau sinar x yang jumlahnya 
terkendali sehingga makanan tidak bersifat 
radioaktif.

• Iradiasi memanfaatkan sinar β, γ, x yang 
diproduksi oleh Cobalt 60 dan cesium 137



Sejarah radiasi makanan :

• 1895 : von Rontgen menemukan sinar x 
• 1896 : Becquerel menemukan radioaktivitas minsch 

mengusulkan penggunaan radiasi untuk mengawetkan 
makanan.

• 1904 : Prescott : efek radiasi pada bakteri.
• 1905 : Amerika dan Inggris : radiasi membunuh bakteri 

pada pangan.
• 1905-1920 : makin banyak penelitian.
• 1921 : Schwartz mempelajari efek mematikan sinar x 

terhadap Trichinella spiralis pada daging babi.



• 1923 : penelitian makanan diradiasi pada hewan.
• 1943-1950 : militer Amerika meneliti buah, sayur, produk hewani yang 

diradiasi → dampak terhadap hewan dalam jangka waktu lama.
• 1963 : FDA → iradiasi dapat mengendalikan serangga pada gandum dan terigu.
• 1964 : FDA → iradiasi mencegah tunas kentang.
• 1983 : FDA → iradiasi membunuh serangga dan mengendalikan mikroorganisme 

pada tanaman rempah dan bumbu.
• 1986 : pengakuan → mengendalikan serangga, mencegah pertumbuhan 

dan pematangan sayur, buah dan biji.
• Mei 1990 : menggendalikan salmonella, versinia dan campylobacter pada 

produk unggas segar dan beku. →pasteurisasi dingin.



• Iradiasi makanan diizinkan di lebih dari 40 
negara di dunia

• Tapi hanya 0,01% dari seluruh nilai 
perdagangan makanan dunia



B. Dosis dan dampak iradiasi

• Dosis: jumlah radiasi yang diserap oleh 
makanan tidak sama dengan jumlah radiasi 
yang dipancarkan pembangkit.

• Dosis ditentukan intensitas dan lama 
penyinaran. Satuannya gray (gy)

• 1 gray = 1 gy = 100 rads

= 0,00024 kal/kg pangan 

• 1 kgy = 1000 gy



Dosis rendah (≤ 1kgy)

• Mengendalikan serangga pada biji-bijian 

• Mencegah pertunasan kentang

• Mengendalikan cacing pita pada daging babi

• Mencegah pembusukan dan mengendalikan 
serangga pada buah dan sayur 



Dosis medium ( 1-10 kgy) 

• Mengendalikan salmonella, versinia dan 
campylobacter pada daging, produk unggas 
dan ikan.

• Mencegah jamur pada buah.



Dosis tinggi ( > 10 kgy)

• Membunuh mikroba dan serangga pada 
rempah-rempah

• Sterilisasi makanan

• Dosis rendah dan medium masih perlu 
pendinginan.



• Yang diaplikasikan ke makanan hanya 
energinya saja.

• Harus dipastikan tidak ada yang bocor, karena 
kalau bocor, zat radioaktifnya bisa nempel ke 
makanan



C. Penerapan teknologi iradiasi

• Masyarakat kadang sulit menerima → kebanyakan rempah-
rempah→ awalnya.

• Juni Tahun 1986, 2 ton mangga dicoba di Puerto Rico, 

• 1987→ pepaya hewni di California → sambutan masyarakat 
baik.

• Sekarang lebih 40 negara memanfaatkan iradiasi.

• Tahun 1986 Jepang meradiasi 10000 pound kentang, Belanda 
2 ton pangan/hari, Belgia 1 ton/hari, Thailand sekarang juga 
mencoba.



Di Indonesia

• Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sedang mengajukan uji 
toksisitas serta mendapatkan izin (clearance) dari Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berbagai jenis 
makanan siap saji hasil radiasi.

• makanan siap saji yang mampu bertahan sampai berbulan-
bulan dibutuhkan untuk berbagai keperluan militer, bantuan 
bencana alam



• Sebelumnya BATAN memang sudah merilis 
berbagai bahan pangan hasil radiasi, seperti 
rempah-rempah, jamu, ikan asin, hingga 
udang beku dan telah dimanfaatkan di 
pasaran.

• Berikutnya adalah gambar instalasinya



Fasilitas Iradiasi Makanan



D. Labelisasi makanan iradiasi

• April 1986 semua makanan diiradiasi harus 
ada lambang. Pada tingkat konsumen, 
ditambahkan “ treated with radiation” 
atau “treated by irradiation”.

• Atau diberi radura logo



E. Keamanan makanan diiradiasi

• Makanan ini tidak jadi radioaktif. Tahun 1981 
FAO, IAEA, WHO: “makanan yang diradiasi 
sampai dengan 1 mrad (10 kgy) aman bagi 
manusia, tidak perlu pengujian lebih jauh”.

• Tahun 1986, China melakukan 8 eksperimen 
pada 439 orang. Makanan mereka 60% 
diradiasi antara 0,1-8 kgy→ tidak ada dampak.



Perubahan pada makanan yang 
diradiasi:

• Hanya ada sedikit kenaikan suhu
• Perubahan tekstur mirip pasteurisasi atau pembekuan
• Pada peach: kulit melunak, pada daging : flavor berkurang
• Perubahan kimia: H20 →H202 90% perubahan kimia 

karena radiasi menghasilkan komponen yang alamiah. 
Misal trigliserida→ asam lemak

• Protein pecah → asam amino 
• Asam askorbat berubah menjadi asam dehidroaskorbat. 

Vitamin E mudah rusak. 



• Untuk mencegah atau mengurangi kerusakan:
– Hindari cahaya dan 02

– Dinginkan makanan 

– Dosisnya rendah

Penerimaan konsumen

• Wise Research Associates (1984): 25% penduduk berhati-hati 
terhadap makanan ini, 75% diantaranya takut. Tapi konsumen 
lebih takut terhadap bahan tambahan kimia dan bahan kimia 
lain (pestisida)



• Di sisi lain, banyak penelitian yang 
menghasilkan: jumlah orang yang 
mengkhawatirkan keamanan makanan 
diiradiasi terus menurun 10 tahun terakhir

• Yang mengkhawatirkan pestisida, kontaminasi 
biologi sekarang jauh lebih banyak



• Banyak penelitian sudah dilakukan, ada yang 
menyebutkan makanan diiradiasi berbahaya 
tapi ada pula yang menyebutkan aman

• Insiden agak fatal saat 16 kucing di Australia 
lumpuh setelah memakan makanan kucing 
hasil iradiasi



Kelebihan iradiasi

– Tidak meninggalkan residu bahan kimia 

– Tidak menyebabkan perubahan suhu

– Tidak perlu dikarantina setelah proses(produk 
dapat langsung dimakan)

– Daya tembus tinggi sehingga efek penetrasi sinar 
gama merata hingga kebagian dalam produk 



Kelemahan iradiasi

– Biaya operasional mahal

– Butuh prasarana dan sarana yang harganya mahal

– Perlu tenaga yang terlatih dan professional

– Kemungkinan terkena radiasi bagi tenaga 
operasional mengakibatkan kemandulan.

– Melemahkan/mematikan metabolisme pasca 
panen



Keputusan Menkes nomor
151/Menkes/SK/II/1995

• Rempah-rempah,daun-daunan dan bumbu-
bumbu kering, untuk mencegah pertumbuhan 
serangga dan mikroba, dosis maksimal 10 kgy.

• Umbi-umbian kentang, bawang merah, 
bawang putih dan rhizoma, untuk 
menghambat pertunasan dosis maksimal 0,15 
kgy.



Keputusan Menkes  nomor 
151/Menkes/SK/II/1995

• Udang beku dan paha kodok beku, untuk 
menghilangkan bakteri samonella, dosis 
maksimal 7 kgy.

• Ikan kering untuk memperpanjang daya 
simpan dosis maksimal 5 kgy

• Biji-bijian untuk menghilangkan serangga dan 
bakteri patogen dosis maksimal 5 kgy.


