
Pengalengan buah dan sayur

Kuliah ITP



Kompetensi

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



Indikator

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

atau pembotolan
• Menyebutkan dan menjelaskan pengaruh pengalengan atau pembotolan 

terhadap mutu pangan serta kerusakan apa yang bisa dihambat oleh 
pengalengan atau pembotolan

• Melakukan proses pengalengan atau pembotolan skala kecil di 
laboratorium

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



• Buah dan sayur mengalami perubahan-perubahan lepas 
panen (mekanis, mikrobia, enzim-enzim) yang bisa 
mengakibatkan kerusakan mekanis 
→ perlu penanganan yang hati-hati

↓
Mikroorganisme, enzim → dihentikan dan diinaktifkan

↓
– Pengalengan 
– Penggunaan zat pengawet
– Kombinasi pengawet dan panas.



A. Pengalengan 

• Prinsip : mensterilkan bahan makanan dalam 
suatu wadah yang tertutup rapat.

• Menggunakan panas perlu dievaluasi: 

– Sifat

– Rasa

– Nilai gizi

– Sifat sensoris yang disukai konsumen



Tahap Pengalengan makanan

• Persiapan bahan mentah

• Blanching

• Pengisian

• Exhausting (proses penghampaan udara)

• Penutupan 

• Sterilisasi

• Pendinginan cepat



Penyiapan bahan

• Persiapan bahan : pemilihan, pencucian dan pemotongan 
– tujuan : mendapatkan bahan yang trebaik dari segi kenampakan 

warna, kesragaman bentuk, memisahkan dari kotoran

• Pengecilan ukuran → bahan yang besar (nanas, sawo, 
mangga, mentimun)
– tujuan : 

• mempermudah pemasukan.

• Memperbaiki kenampakan

• Menaikkan kapasitas wadah

• Memenuhi selera konsumen.



• Blanching
– Tujuan : 

• inaktifasi enzim  

• Mengurangi mikroorganisme

• Mempermudah pemasuka (elastisitas)

– Jika dilakukan di dalam wadah:
• Mencelupkan dalam air panas

• Dikukus

• Dimasukkan kedalam kaleng kemudian memakai uap



• Pengisian bahan dalam wadah:

– rapi, rapat dan menarik.

• Biasanya ditambah larutan pengisi: larutan 
gula (untuk buah), asam (untuk buah), garam 
(untuk sayuran)

• Tujuan : sebagai penghantar panas, penambah 
rasa, sebagai pengisi kaleng.



• Exhausting : usaha penghilangan udara/gas terutama 02 untuk 
mencegah oksidasi, mencegah pertumbuhan mikroorganisme 
selama penyimpanan 

• Sterilisasi : membebaskan bahan pangan dari 
mikroorganisme.
– Acid food (buah-buahan) : 100oC, 30 menit. pH dibawah 4,6
– Low acid food (sayuran, daging) :121oC, 15 menit, pH 7,4 dan tekanan 

udara 2atm.
– Dasar pertimbangan : spora mikroba tertentu sporanya tahan panas 

dan dapat membentuk racun berbahaya (sulit dideteksi secara visual) 
ex. Clostridium botulinum (pada pangan yang pH >4,6)



Pendinginan cepat 
• tujuan :

– Mencegah  terjadi  pemanasan  berkelanjutan (over heating )
– Membuat  “shock“ bakteri 

• Dilakukan pada air dingin bertekanan atau air yg mengalir
• Pendinginan secepat mungkin 25oC  agar panas yg masih di 

miliki  mampu  menguapkan sisa air yg menempel pd lekukan 
– lekukan kaleng

• Sisa air mempercepat  proses  korosi  pada penyimpanan  
 kebocoran kaleng.



Jangan lupa

Pemberian etiket menarik konsumen dan 
memberi informasi : 

– isi kaleng

– tanggal kadaluarsa

– cara pemakaian



C. Pengaruh pengalengan terhadap 
bahan makanan :

• Warna 

– terjadi degradasi warna bila terjadi reaksi dengan logam 
timah. 

– Degradasi warna berlebihan jika suhu tinggi waktu pendek. 

– Degradasi warna berkurang jika suhu turun waktu lama.

– Terjadi pencoklatan enzimatis bila terjadi reaksi dengan 
O2/udara.



• Cita rasa

– kerusakan cita rasa meningkat bila suhu tinggi, 
waktu pemanasan terlalu lama



Penyimpanan makanan kaleng 

• nilai gizi dapat dipertahankan bila suhu 
penyimpanan tidak terlalu tinggi.

• perubahan bahan kimia dapat dibatasi, bila 
suhu ruang simpan terjaga tetap di atas titik 
beku produk kaleng.

• kemasan gelas dapat dilindungi oleh cahaya, 
cahaya dapat mengkatalisis reaksi.



Keausan eksternal kaleng

• Kemasan berkeringat dapat menimbulkan karat.

• Kelembaban yang tinggi, suhu kaleng rendah 
menyebabkan terbentuk embun.

• Hal-hal yang perlu diperhatikan:

– Kondisi udara kering.

– Suhu rendah

– Sirkulasi di timbunan kaleng

– Kaleng disimpan dalam keadaan kering



Pengaruh pengalengan terhadap:

Protein : 

• pemanasan menyebabkan denaturasi, pengalengan dan 
pemanasan tidak mengubah viskositas larutan protein dengan 
nyata.

Lemak :

• adanya ion logam dan cahaya menyebabkan reaksi oksidasi 
menigkat.

• air dapat mempercepat ketengikan oksidatif, 

• pada suhu yang tinggi (40o F) nilai gizi lemak menurun.



Karbohidrat :

• terjadi karamelisasi (pencoklatan)

Vitamin :

• tiamin menjadi labil, riboflavin bersifat stabil 
terhadap panas, peka cahaya, asam askorbat→ pada 
suhu tinggi, waktu pendek, terjadi kerusakan.


