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Kompetensi

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



Indikator

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

pengasapan
 Menyebutkan dan menjelaskan pengaruh pengasapan 

terhadap mutu pangan serta kerusakan apa yang bisa 
dihambat oleh pengasapan

 Melakukan proses pengasapan skala kecil di laboratorium
 Menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengasapan 

dibandingkan metode pengolahan atau pengawetan yang lain 
yang sudah dipelajari



A. Pengertian pengasapan

• pengasapan pangan merupakan salah satu 
cara pengolahan yang bersifat mengawetkan 
dan mendukung diversifikasi pangan.  

• Pengasapan merupakan kombinasi 
penggaraman, pemanasan, pengeringan dan 
pelekatan komponen asap pada bahan 
pangan.



B. Prinsip pengasapan

• Proses di mana molekul larut air dan larut 
lemak, Uap dan partikel lain dilepaskan dari 
kayu yang terbakar dan masuk dalam 
makanan.  Makanan menyerap aroma asap 
sementara asap mengeringkan makanan dan 
memperbaiki cita rasa.



Partikel yang dilepaskan kayu (unsur-unsur 
dalam asap) :

• Air

• Aldehid

• Asam asetat

• Keton

• Alkohol

• Asam formiat

• Fenol  Sebagai antioksidan 
dan efektif pada konsentrasi 
rendah.

• CO2



C. Fungsi  :

• Desinfektan, didukung panas
• Pemberi flavor dan warna
• Pengawet, mencegah tengik (antioksidasi)

Tujuan pengasapan pangan :
• Untuk mengawetkan/memperpanjang masa simpan
• Memperoleh cita rasa dan kenampakan yang khas
• Meningkatkan nilai ekonomi produk yang diasap



D. Metode pengasapan :

• Pengasapan tradisional, ada 2 :

– Panas

Sumber asap berada langsung di bawah lemari 
asap dan langsung mengenai bahan yang diasap, 
suhu 50-60oC. 

Pengasapan panas memerlukan waktu beberapa 
jam. Bisa sekalian memasak. Jika sekalian sampai 
masak, Usahakan suhu dalam ruang asap sekitar 
55-82oC



Metode pengasapan

– Dingin

Pengasapan dingin bisa jauh lebih lama, kadang 
beberapa hari. Bahan agak jauh dari sumber asap. 
Asap dialirkan melalui pipa aliran asap kemudian 
mengenai bahan yang diasap, suhu berkisar 30-
40oC. Bahkan ada yang suhunya di bawah 30oC

• Pengasapan dingin tidak bisa memasakkan.

• Sebagian besar mikroorganisme masih hidup

• Biasa dilakukan pada daging babi



Kelemahan pengasapan tradisional 

• Waktu persiapan lama

• Tidak terkontrol kualitasnya 

• Cemaran bau asap

• Resiko kebakaran

• Waktu optimum dan suhu pengasapan tidak 
dapat dipertahankan

• Menghasilkan senyawa karsinogen seperti 
fenol, nitrosamin, benzopiren



• Pengasapan modern

– Pengasapan dengan fase 
gas

– Pengasapan dengan asap 
cair

Prinsip pengasapannya 
adalah bahan 
direndam/dicelupkan 
dalam asap cair diikuti 
dengan pengeringan



Asap cair



Produk yang bisa diasap

• Daging

• Unggas

• Ikan utuh/fillet

• Jagung

• Sayuran 



Kayu/bahan penghasil asap :

 Kayu keras/batok kelapa, hasilnya lebih bagus
 Kayu lunak, produk jadi lengket
 Tidak diperbolehkan memakai kayu yang tercemar 

pestisida

Keberhasilan pengasapan tergantung :
Mutu/volume asap
 Suhu dan kelembaban 

ruang pengasapan
 Sirkulasi udara



E. Keuntungan pengasapan :

• Rasa, bau, warna meningkat

• Lebih empuk

• Cukup mampu mengawetkan

Kerugian :

• Susut dan perubahan protein akibat panas dan asap

• Terbentuk hidrokarbon aromatik yang berbahaya 
(karsinogenik)



Metode pengasapan yang baik 
menurut FDA

Gunakan prosedur persiapan yang benar

Defrost daging (jika yang dipakai daging beku)

Pembumbuan di dalam refrigerator

(jangan) Masak setengah matang

Proses pengasapan

Awasi suhunya

Masukkan refrigerator



Penjelasan

• Prosedur persiapan yang benar

– Clean — Wash hands and surfaces often. 

– Separate — Don't cross-contaminate. 

– Cook — Cook to proper temperatures. 

– Chill — Refrigerate promptly. 



• Defrost daging (jika yang dipakai daging beku)

– Thaw sepenuhnya sebelum proses

– Metode thawing terbaik masukkan refrigerator 
sampai betul2 thawed

– Bisa juga dengan air dingin mengalir atau dengan 
microwave

– Setelah thawing selesai, langsung diproses



• Pembumbuan di dalam refrigerator

– Balurkan bumbu pada daging, kemudian selama 
proses peresapan bumbu, tetap simpan dalam 
refrigerator

• (jangan) Masak setengah matang

– Masak setengah matang ( sebelum pengasapan 
justru (bisa) memberi kesempatan 
mikroorganisme jahat aktif kembali



 Proses pengasapan
 Pilih alat pengasap yang terbuat dari logam yang aman
 Pilih kayu sumber asap yang baik

 Awasi suhunya
 Beef, veal, and lamb steaks, roasts, and chops may be 

cooked to 62oC. 
 Semua produk babi sampai 72oC. 
 Ground beef, veal and lamb (utuh) to 72 °C. 
 All poultry should reach a safe minimum internal 

temperature of 74 °C. 
 Veal = daging sapi muda, lamb = daging kambing muda



• Masukkan refrigerator

– Refrigerate meat and poultry within 2 hours of 
removing it from a smoker. 

– Cut the meat or poultry into smaller portions or 
slices, place it in shallow containers, cover, and 
refrigerate. Use it within 4 days or freeze for later 
use.


