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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Judul (Proyek) 

Berdasarkan ide yang telah muncul yaitu “Perancangan Fasilitas 

Agribisnis di Bojonegoro” untuk memahami lebih lanjut proses dari 

perancangan judul tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

- Aksi 

Perancangan : Proses dimana melakukan pekerjaan rancangan atau     

  merancang sesuatu  

- Fungsi 

Fasilitas : Yaitu wadah atau sarana yang dapat memudahkan dan  

  melancarkan pelaksanaan suatu usaha. 

Penelitian : Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu  

proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan 

sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, 

menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta.
3
 

Pengolahan : Sebuah proses mengusahakan atau mengerjakan sesuatu  

  (barang dsb) supaya menjadi lebih sempurna.” (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa: 1988) 

Agribisnis : Bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang  

mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
4 

- Lokasi  

Bojonegoro : Merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur. 

- Kesimpulan : 

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa judul ini adalah perancangan 

sebuah fasilitas penelitian pengolahan hasil agribisnis untuk di 

Bojonegoro 

 

2.2 Studi Pustaka / literatur 

2.2. 1 Devinisi Penelitian 

 Pengertian Penelitian Menurut Surachmad adalah kegiatan 

ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, 

dengan penekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta 

                                                             
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian 

4 Dr.H. Ali Musa Pasaribu,M.S (Perencanaan & Evaluasi Proyek Agribisnis) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
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memprediksi dengan melakukan peramalan generalisasi di luar 

sampel yang diselidiki. 

 Menurut Soetrisno Hadi, Pengertian Penelitian adalah usaha 

untuk menemukan, menguji dan mengembangkan kebenaran suatu 

pengetahuan, usaha manakah yang dilakukan dengan menggunakan 

metode ilmiah. 

 Hill Way mengemukakan pendapatnya mengenai Pengertian 

Penelitian merupakan suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan 

mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah 

tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut. 

 Dari pengertian penelitian yang diungkapkan para pakar di 

atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Penelitian adalah suatu 

kegiatan ilmiah untuk menemukan, menguji dan mengembangkan 

kebenaran suatu pengetahuan atau masalah guna mencari pemecahan 

terhadap masalah tersebut. (Moh. Pabundu Tika, 2005) 

 

2.2. 2 Jenis Jenis Penelitian 

Kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan dua 

kegiatan yang terpadu erat. Maka tugas ilmu pengetahuan dan 

penelitian dapat dinyatakan secara terpadu pula. Terdapat berbagai 

jenis penelitian dalam ilmu pendidikan. (Sugiyono, 2009) 

 

2.2.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Penggunaanya 

- Penelitian dasar atau penelitian murni 

Gay (dalam Sugiyono, 2009; 9) menyatakan bahwa penelitian 

dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak 

memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Senada 

dengan pendapat tersebut, Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2009; 

9) berpendapat bahwa penelitian dasar atau murni adalah 

 penelitian yang bertujuan  menemukan  pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui.  

- Penelitian terapan 

Gay (dalam Sugiyono, 2009; 9) berpendapat bahwa penelitian 

terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori 

yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. 

Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2009;9) menyatakan 

bahwa penelitian terapanbertujuan untuk memecahkan masalah-
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masalah kehidupan praktis. Sehingga, hubungan penelitian murni 

dan penelitian terapan sangat erat, karena penelitian murni/dasar 

berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu, setelah 

ilmu tersebut digunakan untuk memecahkan masalah, maka 

penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan.  

 

2.2.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan 

- Penelitian Eksplorasi 

Penelitian Eksplorasi merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

untuk menemukan ilmu dan masalah-masalah yang baru dalam 

bidang pendidikan. 

- Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengembangkan ilmu pendidikan yang telah ada. 

- Penelitian Verifikasi 

Penelitian verifikasi adalah penelitian yang dilakukan untuk 

menguji kebenaran ilmu pendidikan yang telah ada. 

 

2.2.2.3 Jenis Penelitian berdasarkan pendekatan 

- Penelitian kuantitatif 

Penelitian Kuantitatif (quantitative research) adalah penelitian 

yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik 

pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, 

sehingga akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan. 

- Penelitian Kuliatatif 

Penelitian Kuliatatif (Qualitative Research) adalah peneltiian 

yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan 

pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi 

yang brsangkutan, dan dilakukan secara wajar dan alami sesuai 

dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi 

serta data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. 

- Penelitian Perkembangan 

Penelitian Perkembangan (Developmental Reseach) adalah 

penelitian tentang pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan 

fungsi waktu. Objek dalam penelitian ini adalah perubahan atau 

kemajuan yang dicapai oleh individu. Penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui perkembangan individu dalam kurun waktu 

tertentu. Penelitian perkembangan terdiri dari tiga jenis yaitu. 

a. Studi alur panjang (longitudinal) 

b. Studi silang-sekat (cross-selectional) 

c. Studi kecenderungan (ternd) 

d. Jenis penelitian berdasarkan tempat 

e. Penelitian Kepustakaan 

f. Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian 

yang dilaksanakan di perpustakaan. 

- Penelitian laboratrium 

Penelitian laboratrium (laboratory research) adalah penelitian 

yang dilaksanakan di laboratorium. Penelitian ini sering 

digunakan dalam penelitian eksperimen. 

- Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 

dilaksanakan di suatu tempat, dan tempat itu diluar perpustakaan 

dan laboratorium.4. Jenis Penelitian berdasarkan fungsi.  

- Penelitian dasar 

Penelitian dasar (basic/fundamental research) adalah penelitian 

yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan konsep-

konsep, prinsip, generalisasi dan teori baru. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dengan 

prinsip dan hukum-hukum ilmiah. 

- Penelitian Terapan 

Penelitian Terapan (applied research) adalah penelitian yang 

dilakukan berkenaan dengan pemecahan masalah dan kenyataan-

kenyataan praktis. 

- Penelitian Tindakan 

Penelitian Tindakan (action research) adalah penelitian yang 

dilakukan untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang 

praktik-prakti pendidikan secara utuh, mengembangkan 

profesional dan menignkatkan hasil kerja. 

- Penelitian Penilaian 

Penelitian Penilaian (assessment research) adalah penelitian yang 

dilakukan untuk menentukan perubahan atau perbaikan perilaku 

individu setelah menjalani suatu perlakuan dengan waktu dan 

program tertentu. 

- Penelitian Evaluasi 
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Penelitian Evaluasi (evaluation research) adalah penelitian yang 

digunakan untuk memberikan penilaian keberhasilan, manfaat, 

kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program. 

- Penelitian Komparatif 

Penelitian Komparatif (comparative research) adalah penelitian 

yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok 

atau lebih ke suatu variabel tertentu yang betujuan untuk melihat 

perbedaan dua tau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program 

yang sejenis atau hampir sama. 

- Penelitian Korelasional 

Penelitian korelasional digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang hubungan antarvariabel atau untuk menyatakan besar-

kecilnya hubungan antara dua variabel atau lebih. 

- Penelitian Studi Kasus 

Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara 

mendalam dan sistematis dalam kurun waktu cukup lama tentang 

sesuatu kasus sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya. 

- Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2.2.2.4 Jenis-Jenis Penelitian Berdasarkan Metode 

- Penelitian sejarah 

Penelitian sejarah memfokuskan kajiannya terhadap fenomena, 

peristiwa atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. 

- Penelitian deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-

persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. 

- Penelitian eksperimen 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh variabel lain dalam konsisi yang terkontrol 

secara ketat. 

- Penelitian survey 
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Penelitian survey adalah penelitian yang digunakan untuk 

megambil sample dari populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

- Penelitian ekspos fakta 

Penelitian ekspos fakta (after the fact) adalah penelitian yang 

dilakukan terhadap suatu kejadian yang telah berlangsung. 

2.2. 3 Pengertian Laboratorium 

 Secara etimologi kata “laboratorium” berasal dari kata latin 

yang berarti “tempat bekerja” dan dalam perkembangannya kata 

“laboratorium” mempertahankan kata aslinya yaitu “tempat bekerja”, 

akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah.
5
 

 Menurut W.J.S. Poerwadarminta, dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia mengatakan bahwa: Laboratorium adalah tempat untuk 

mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya) segala sesuatu 

yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. 

Sedangkan laboran adalah orang (ahli ilmu kimia dan sebagainya) 

yang bekerja di laboratorium.
6
 

 Menurut Dr. Abdul Kahfi Assidiq, M.Sc dalam kamus Biologi, 

laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan-percobaan 

ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu.
7
 

 Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang 

melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan 

yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia 

untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan 

atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan 

masyarakat.
8 

Tujuan dari penelitian laboratorium adalah : 

- Tujuan Exploratif (Penemuan) : menemukan sesuatu yang baru 

dalam bidang tertentu. 

- Tujuan Verifikatif (Pengujian): menguji kebenaran sesuatu dalam 

bidang yang telah ada 

                                                             
5 Permendiknas No.24 Tahun 2007 
6 Saleh H. Emha, dkk, Pedoman Penggunaan Laboratorium Sekolah, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2002), hlm. 6   
7 Abdul Kahfi Assidiq, Kamus Biologi, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008), hlm 391   
8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 
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- Tujuan Developmental (Pengembangan) : mengembangkan 

sesuatu dalam bidang yang telah ada. 

2.2. 4 Jenis-jenis Laboratorium 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

364/MENKES/SK/III/2003, jenis Laboratorium Kesehatan 

berdasarkan pelayanannya yaitu; 

1. Laboratorium Klinik 

Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan 

pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi 

klinik,parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan 

atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan 

perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bagian dari 

laboratorium klinik
9
 yaitu : 

- Mikroboilogi : menerima usapan tinja, urin, darah, dahak, 

peralatan medis, jaringan yang mungkin terinfeksi. Spesimen 

tadi dikultur untuk memeriksa mikroba patogen. 
- Parasitologi : mengamati parasit. 
- Hematologi : menerima keseluruhan darah & plasma 

(melakukan perhitungan darah dan seluput darah). 
- Koagulasi : menganalisis waktu bekuan dan faktor koagulasi 
- Kimia klinik : biasanya menerima serum 
- Toksikologi : menguji obat farmasi, obat yang disalah gunakan 

dan toksin lain 
- Imunologi : menguji antibodi 
- Imunohematollogi : disebut juga bank darah, menyediakan 

komponen, derivat, produk darah untuk tranfusi 
- Serologi : menerima serum untuk mencari bukti penyakit 
- Sitologi : menguji usapan sel untuk membukkktikan kanker 

atau keadaan lain 
- Sitogenetika : melibatkan oenggunaan darah dan sel lain untuk 

mendapatkan kariotipe, berguna dalam diagnosis prenatal dan 

kanker. 
- Virologi : menganalisis DNA 

                                                             
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium_klinik 
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- Patologi bedah : menguji organ, ekstremitas, tumor, janin, dan 

jarinngan lain yang di biopsi pada bedah 
2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

Laboratorium kesehatan yangmelaksanakan pelayanan 

pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang 

lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan 

kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya 

pencegahan penyakit danpeningkatan kesehatan masyarakat. 

Contoh Laboratorium Kesehatan Masyarakat : 

a. Penunjang kuratif 

lab klinik di rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin dan 

tempat praktek dokter 

b. Penunjang kuratif dan preventif 

Balai laboratorium kesehatan (BLK), laboratorium kesehatan 

daerah (labkesda) dan laboratorium kesehatan swasta.  

c. Penunjang preventif 

Balai teknik kesehatan lingkungan (BTKL) 

d. Laboratorium dalam pemeriksaan dan pengawasan 

Badan pemeriksa obat dan makanan (BPOM) 

Pusat pemeriksa obat dan makanan (PPOM) 

e. Laboratorium yang bertindak dalam kegiatan penelitian  

Pusat penelitian penyakit menular (P3M) 

Pusat penelitian dan pengembangan farmasi (P3F) 

2.2. 5 Penilaian Mutu Pangan 

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dinyatakan bahwa 

mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar keamananan 

pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan 

makanan, makanan, dan minuman. Penilaian kualitas makanan adalah 

penilaian mutu dari bahan pangan yang telah mengalami pengolahan 

atau pemasakan. Tujuan dari penilaian mutu makanan adalah untuk 

mendapatkan standar kualitas yang layak untuk dikonsumsi. 

Aspek-aspek mutu pangan tersebut antara lain adalah aspek gizi 

(kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lain) serta aspek 

selera (inderawi, enak, menarik, segar) aspek bisnis (standar mutu, 

kriteria mutu); serta aspek kesehatan(jasmani dan rohani). 

Pemenuhan spesifikasi dan fungsi produk pada produk pangan yang 

bersangkutan dilakukan menurut standar estetika (warna, rasa, bau 

dan kejernihan), kimiawi (mineral, logam berat dan bahan kimia yang 
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ada dalam bahan pangan) dan mikrobiologi (tidak mengandung 

bakteri Eschericia coli dan patogen). Mutu harus dirancang dan 

dibentuk ke dalam produk (Kadarisman, 1996). 

2.2. 6 Cara Penilaian Kualitas Makanan 

Terdiri dari dua, yaitu penilaian objektif dan subjektif. 

a. Objektif (fisik, biologis, kimia, mikroorganisme) 

Metode pengujian mutu dengan menggunakan alat dikenal 

dengan metode pengujian mutu secara objektif, meliputi: 

1) Uji Fisik 

Kualitas produk diukur secara objektif berdasarkan hal-hal 

fisik yang nampak dari suatu produk. Metode pengukuran uji 

fisik digunakan untuk menguji warna, volume, tekstur, 

viskositas atau kekentalan dan konsistensi, keempukan dan 

keliatan serta bobot jenis. 

Kelebihan : 

- Memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu produk 

- Metode ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan, hasil 

pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh 

- Dapat membantu analisa usaha untuk meningkatkan 

produksi atau pemasarannya 

Kekurangan: 

- Keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat 

dideskripsikan. 

- Objektif alat/instrumen harus dapat dilakukan selalu 

terkalibrasi untuk dengan menjamin keakuratan 

menggunakan alat-alat dan kecermatan hasil alat yang 

sederhana. 

- Dapat terjadi pula salah komunikasi antara manajer dan 

panelis. 

Uji fisik dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau 

instrumen seperti: 

- Spektrofotometer 

Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya 

dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca 

atau kuarsa yang disebut kuvet 

https://id.wikipedia.org/wiki/Absorbansi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuarsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuvet
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Gambar 2.1 Alat Spektrofotometer 

- Planimeter 

Planimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menghitung luas dengan cara mekanis. Planimeter ada dua 

macam, yaitu planimeter manual dan planimeter digital. 

Pada laporan ini akan dibahas tentang planimeter manual 

 
Gambar 2.2 Alat Planimeter 

- Teksturometer 

- Penetrometer & Hydrometer 

Penetrometer sebuah alat pengukur kekerasan yang 

digunakan untuk mendeteksi tingkat kematangan pada 

buah. Hydrometer untuk mengukur berat jenis atau 

kepadatan relatif dari cairan; yaitu, rasio densitas cairan 

kepadatan air. 

  
Gambar 2.3 Alat Penetrometer dan hydrometer 
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- Lactometer. 

alat yang digunakan untuk mengukur nilai massa jenis atau 

densitas dari fluida. 

 
Gambar 2.4 Alat Lactometer 

- Alcoholmeter. 

alat ukur kadar alkohol pada bahan kimia, cairan kimia, 

larutan, dll 

- Sakarometer. 

Untuk menguji kadar gula dalam minuman 

 
Gambar 2.5 Alat Sakarometer 

2) Uji Kimia 

Metode pengukuran uji kimia adalah uji di mana kualitas 

produk diukur secara objektif berdasarkan kandungan kimia 

yang terdapat dalam suatu produk. Metode pengukuran uji 

kimia dibagi menjadi dua kelompok yaitu analisis proksimat 

yaitu kadar air dan kadar abu, dan analisis 

kualitatif/kuantitatif yaitu protein, lemak, karbohidrat, asam 

lemak, kadar gula reduksi maupun kadar asam amino. 

Kelebihan: 

- Sangat objektif, Memiliki prosedur terstandar. 

- Hasil dapat dipercaya (realibility tinggi). 
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- Dapat Menentukan kualitas makanan dari kimia zat gizi 

yang terkandung di dalamnya. 

Kekurangan: 

- Mahal. 

- Kompleks. 

- Menuntut keahlian dan pengetahuan di bidang analisa 

kimia. 

- Membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam 

pengerjaannya, karena melibatkan reagen-reagen kimia. 

 

Dalam metode uji kimia menggunakan beberapa metode di 

antaranya: 

- Gravimetri 

Gravimetri adalah suatu metode analisis yang didasarkan 

pada pengukuran berat, yang melibatkan: pembentukan, 

isolasi dan pengukuran berat dari suatu endapan. 

- Volumetri 

Volumetri adalah analisa volumetri merupakan bagian dari 

kimia analisa kuantitatif, di mana penentuan zat dilakukan 

dengan jalan pengukuran volume larutan atau berat zat 

yang diketahui konsentrasinya, yang dibutuhkan untuk 

bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat yang 

dibutuhkan tadi. 

- Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang 

berdasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis 

oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang 

yang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma 

atau kisi difraksi dan detektor vacuum phototube atau 

tabung foton hampa. 

- Kromatografi 

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul 

berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak 

dan fase diam untuk memisahkan komponen (berupa 

molekul) yang berada pada larutan. 

 

3) Uji mikrobiologis 

Metode pengukuran uji mikrobiologis untuk mengukur 

jumlah bakteri, kapang, ragi dan protozoa, contoh: uji total 

mikroba (Total Plate Count/TPC). Uji mikrobiologi 

merupakan salah satu uji yang penting, karena selain dapat 

menduga daya tahan simpan suatu makanan, juga dapat 
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digunakan sebagai indikator sanitasi makanan atau indikator 

keamanan makanan. Pengujian mikrobiologi di antaranya 

meliputi uji kualitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan 

suatu makanan, uji kuantitatif bakteri patogen untuk 

menentukan tingkat keamanannya, dan uji bakteri indikator 

untuk mengetahui tingkat sanitasi makanan tersebut (Fardiaz, 

1993). 

Berbagai macam uji mokrobiologis dapat dilakukan terhadap 

bahan pangan, meliputi uji kuantitatif mikroba untuk 

menentukan daya tahan suatu makanan, uji kualitatif bakteri 

patogen untuk menentukan tingkat keamanan dan uji 

indikator untuk menentukan tingkat sanitasi makanan 

tersebut. Pengujian yang dilakukan terhadap tiap bahan 

pangan tidak sama tergantung berbagai faktor, seperti jenis 

dan komposisi bahan pangan, cara pengepakan dan 

penyimpanan serta konsumsinya, kelompok konsumen dan 

berbagai faktor lainnya (Dirjen POM., 1979). 

 

Jenis-jenis Uji Mikrobiologi 

- Analisa TPC (Total Plate Count). 

Analisa ini merupakan analisa kuantitatif, yaitu 

menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Media yang 

digunakan adalah Nutrient Agar Broth (NAB).Sampel 

yang diujikan antara lain wadah kosong, air pembilas, 

kualitas udara, dan produk jadi. Pada air baku (BT), botol 

kosong, botol kosong galon, cup kosong, air pembilas, 

riser botol, rinser gallon, recycle water, dan produk jadi. 

Metode yang digunakan adalah metode tuang langsung. 

Sedangkan pada cap gallon, cap screw, dan lid 

menggunakan metode swab test. Pada analisa kualitas 

udara tidak menggunakan metode tuang maupun metode 

swab test, melainkan metode dengan meletakkan media 

yang sudah terdapat pada petridish dan diletakkan pada 

ruang filling dengan petridish terbuka. 

- Analisis coliform (E.coli) 

Analisa Coliform merupakan analisa kuantitatif yaitu 

dengan indikasi jika hasil analisa positif maka ditandai 

dengan bintik merah hati pada media dan bernilai negatif 



18 
 

bila tidak terdapat bintik merah hati. Media yang 

digunakan adalah Violet Red Blue (VRB), dengan metode 

yang digunakan adalah metode filtrasi dengan sampel yang 

diujikan adalah Air Baku, produk jadi dan air pembilas.  

- Analisis Pseudomonas aeroginosa (PA 

Analisa merupakan analisa kuantitatif, jika positif maka 

ditandai dengan koloni berwarna hijau-kebiruan pada 

membran, bernilai negatif jika ditandai warna pada 

membran. Media yang digunakan adalah Cetrimite Agar 

Base (CAB). Metode yang digunakan adalah metode 

filtrasi dengan sampel yang diujikan adalah produk jadi 

botol, galon, cup. Analisa ini dilakukan seminggu sekali. 

Masa inkubasi analisa ini adalah 24 jam. 

- Analisis Salmonella 

Analisa Salmonella merupakan analisa kuantitatif, jika 

hasil analisa positif maka ditandai dengan bintik hitam 

yang menyerupai mata ikan pada membran. Media yang 

digunakan adalah Bismuth Sulfit Agar (BSA).Metode 

yang digunakan adalah metode filtrasi dengan titik sampel 

produk jadi tidaknya bakteri Salmonella yang dapat 

mengganggu saluran pencernaan. Masa inkubasi untuk 

analisa ini adalah 3x24jam. 

- Analisis Yeast dan Mold (YM) 

Analisa YM merupakan analisa kuantitatif dengan 

menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Media yang 

digunakan adalah Potato Dextro Agar (PDA). Metode 

yang digunakan adalah metode filtrasi dengan sampel yang 

diujikan adalah produk jadi (botol,cup dan galon) dan 

wadah kosong (botol kosong, botol galon kosong dan cup 

kosong), sedangkan pada cap gallon, cap srew, dan lid dari 

ruang filling dilakukan dengan metode swab test. 

 

b. Subjektif (Uji Organoleptik) 

Penilaian dengan indra juga disebut Penilaian Organoleptik atau 

Penilaian Sensorik merupakan suatu cara penilaian yang paling 

kuno. Penilaian dengan indra menjadi bidang ilmu setelah 

prosedur penilaian dibakukan, dirasionalkan, dihubungkan 

dengan penilaian secara obyektif, analisa data menjadi lebih 
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sistematis, demikian pula metode statistik digunakan dalam 

analisa serta pengambilan keputusan. 

Penilaian indera dengan cara uji organoleptik meliputi: 

1. Menilai tekstur suatu bahan adalah satu unsur kualitas bahan 

pangan yang dapat dirasa dengan rabaan ujung jari, lidah, 

mulut atau gigi. 

2. Faktor kenampakan yang meliputi warna dan kecerahan dapat 

dinilai melalui indera penglihatan. 

3. Flavor adalah suatu rangsangan yang dapat dirasakan oleh 

indera pembau dan perasa secara sama-sama. Penilaian flavor 

langsung berhubungan dengan indera manusia, sehingga 

merupakan salah satu unsur kualitas yang hanya bisa diukur 

secara sujektif. 

4. Suara merupakan hasil pengamatan dengan indera 

pendengaran yang akan membedakan antara kerenyahan 

(dengan cara mematahkan sampel), melempem, dan 

sebagainya 

 

Kelebihan: mampu mendeskripsikan sifat-sifat tertentu yang tidak 

dapat digantikan dengan cara pengukuran menggunakan mesin, 

instrumen ataupun peralatan lain dan banyak disenangi karena dapat 

dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Kekurangan: bisa terjadi 

bisa, kesalahan panelis, kesalahan pengetesan, subjektivitas, 

kelemahan pengendalian peubah, dan ketidaklengkapan informasi. 

 

Tujuan Uji Organoleptik 

Tujuan diadakannya uji organoleptik terkait langsung dengan selera. 

Setiap orang di setiap daerah memiliki kecenderungan selera tertentu 

sehingga produk yang akan dipasarkan harus disesuaikan dengan 

selera masyarakat setempat. Selain itu disesuaikan pula dengan target 

konsumen, apakah anak-anak atau orang dewasa. Tujuan uji 

organoleptik adalah untuk: 

- Pengembangan produk dan perluasan pasar. 

- Pengawasan mutu terhadap bahan mentah, produk, dan 

komoditas. 

- Perbaikan produk. 

- Membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. 

- Evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. 

 

Jenis-Jenis  Panelis 

Dalam penilaian mutu suatu komoditi, panel bertindak sebagai 

instrumen atau alat. Alat ini terdiri dari orang atau kelompok yang 

disebut panel yang bertugas menilai sifat atau mutu makanan 
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berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel 

disebut panelis. Dalam penilaian organoleptik dikenal beberapa 

macam panel. Penggunaan panel-panel ini dapat berbeda tergantung 

dari tujuannya. Ada 6 macam panel yang biasa digunakan, yaitu: 

- Panel perorangan (individual expert) 

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan 

kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat 

atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan 

sangat mengenal sifat, peranan dan cara pengolahan bahan yang 

akan dinilai dan menguasai metode-metode analisis organoleptik 

dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini adalah 

kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian efisien dan tidak 

cepat fatik. Panel perseorangan biasanya digunakan untuk 

mendeteksi penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan 

mengenali penyebabnya. Keputusan sepenuhnya ada pada 

seorang. 

- Panel terbatas (small expert panel) 

Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan 

tinggi sehingga bias lebih di hindari. Panelis ini mengenal 

dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan 

mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap 

hasil akhir. Keputusan diambil berdiskusi di antara anggota-

anggotanya. 

- Panel terlatih (trained panel) 

Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan 

cukup baik. Untuk menjadi terlatih perlu didahului dengan 

seleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa 

rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik. Keputusan 

diambil setelah data dianalisis secara bersama. 

- Panel agak terlatih (untrained panel) 

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya 

dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu panel agak terlatih 

dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya 

terlebih dahulu. Sedangkan data yang sangat menyimpang boleh 

tidak digunakan dalam keputusannya. 

- Panel takterlatih 

Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih 

berdasarkan jenis suku-suku bangsa, tingkat sosial dan 

pendidikan. Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai alat 

organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan, tetapi tidak 

boleh digunakan dalam untuk itu panel tidak terlatih biasanya 

dari orang dewasa dengan 

- komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. 
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- dan Panel konsumen 

Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang yang 

tergantung pada target pemasaran komoditi. Panel ini 

mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan 

berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu. 

 

Syarat Laboratorium 

Laboratorium penilaian organoleptik adalah suatu laboratorium yang 

menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan 

kemampuan pengendaraannya. Laboratorium ini perlu persyaratan 

tertentu agar diperoleh reaksi kejiwaan yang jujur dan murni tanpa 

pengaruh faktor-faktor lain. 

Unsur-Unsur Penting dalam Laboratorium Penilaian Organoleptik. 

- Suasana: meliputi kebersihan, ketenangan, menyenangkan, 

kerapian, teratur, serta cara penyajian yang estetis. 

- Ruang: meliputi ruang penyiapan sampel/dapur, ruang 

pencicipan, ruang tunggu para panelis dan ruang pertemuan para 

panelis. 

- Peralatan dan Sarana: meliputi alat penyiapan sampel, alat 

penyajian sampel, dan alat komunikasi (sistem lampu, format 

isian, format instruksi, alat tulis). 

 

Persyaratan Laboratorium Penilaian Organoleptik 

Untuk menjamin suasana tenang seperti tersebut di atas diperlukan 

persyaratan khusus di 

dalam laboratorium. 

- Isolasi: agar tenang maka laboratorium harus terpisah dari ruang 

lain atau kegiatan lain, pengadaan suasana santai di ruang 

tunggu, dan tiap anggota perlu bilik pencicip tersendiri. 

- Kedap Suara: bilik pencicip harus kedap suara, laboratorium 

harus dibangun jauh dari keramaian. 

- Kadar Bau: ruang penilaian harus bebas bau-bauan asing dari 

luar (bebas bau parfum/rokok panelis), jauh dari pembuangan 

kotoran dan ruang pengolahan. 

- Suhu dan Kelembaban: suhu ruang harus dibuat tetap seperti 

suhu kamar (20-25°C) dan kelembaban diatur sekitar 60%. 

- Cahaya: cahaya dalam ruang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu 

redup. 

 

Bilik Pencicip (Booth) 

Bilik pencicip terdapat dalam ruang pencicipan, bilik ini berupa 

sekatan-sekatan dengan ukuran panjang 60-80 cm dan lebar 50-60 

cm. Bilik pencicip berupa bilik yang terisolir dan cukup untuk duduk 
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satu orang panelis. Hal ini dimaksudkan agar tiap panelis dapat 

melakukan penilaian secara individual. 

Tiap bilik pencicip dilengkapi dengan: 

- Jendela (untuk memasukkan sampel yang diuji). 

- Meja (untuk menulis/mencatat kesan, tempat meletakkan sampel, 

gelas air kumur). 

- Kursi bundar. 

- Kran pipa air, penampung air buangan. 

 

Dapur Penyiapan Sampel 

Dapur penyiapan sampel harus terpisah tetapi tidak terlalu jauh dari 

ruang pencicipan. Bau-bauan dari dapur tidak boleh mencemari ruang 

pencicipan. Kesibukan penyiapan sampel tidak boleh terlihat atau 

terdengar panelis di ruang pencicipan. 

 

 
Gambar 2.6 Denah Laboratorium uji 

 

 
Gambar 2.7 Dapur Persiapan 
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Gambar 2.8 Bilik Pencicip 

 
2.2. 7 Pengolahan dan Pengawetan Pangan 

 Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 

tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 

air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan 

makanan atau minuman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi 

beberapa kriteria, di antaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan 

dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

 Bahan pangan terdiri dari empat komponen utama yaitu 

karbohidrat, protein, lemak, air dan turunan-turunannya. Selain itu 

bahan pangan juga tersusun dari komponen-komponen anorganik 

dalam bentuk mineral, dan komponen organik lainnya dalam jumlah 

yang relatif kecil seperti vitamin, enzim, emulsifier, asam, oksidan, 

pigmen, dan komponen-komponen cita rasa (flavor). Jumlah 

komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing 

bahan pangan, tergantung pada susunan, kekerasan atau tekstur, cita 

rasa, warna dan nilai makanannya. Dalam materi ini hanya akan 

dijelaskan komponen utama yang terdapat dalam bahan pangan. 

 Pengolahan pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang 

digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau 

mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh 

manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. 

sedangkan pengawetan pangan adalah cara yang digunakan untuk 



24 
 

membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan 

mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan.
10

 

 

Klasifikasi Bahan Makanan 

 Berdasarkan mudahnya terjadi kerusakan, makanan dapat di 

klasifikasikan ke dalam 3 golongan yaitu: 

- Makanan tidak mudah rusak (non perishable foods), yaitu 

makanan yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada 

suhu kamar seperti beras dan kacang-kacangan yang telah kering. 

- Makanan yang agak mudah rusak (semi perishable foods), yaitu 

yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas seperti bawang 

Bombay dan umbi-umbian. 

- Makanan yang mudah rusak (perishable foods), yaitu makanan 

yang cepat rusak bila disimpan tanpa perlakuan penanganan 

(pengawetan) seperti daging, ikan, susu, buah yang matang, dan 

sayur-sayuran. 
   

 Berdasarkan proses pembuatannya dapat kita bedakan menjadi 

tiga macam, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan 

jadi.
11

 Bahan mentah adalah bahan yang belum pernah mengalami 

proses pengolahan. Bahan mentah disebut juga bahan baku. Contoh 

bahan mentah dalam sektor pertanian : padi, jagung, kedelai. 

 
Gambar 2.9 Contoh Bahan Mentah 

  

 Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah diolah tetapi 

belum menjadi produk akhir. Agar menjadi bahan siap pakai perlu 

pengolahan lebih lanjut. Contoh dari bahan setengah jadi adalah : 

Beras, tepung, pasta, mie 

                                                             
10 Muntikah & Maryam Razak “Ilmu Teknologi Pangan”2017 
11 http://www.ensikloblogia.com 
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Gambar 2.10 Contoh Bahan Setengah Jadi 

 

bahan jadi adalah bahan yang siap dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan, seperti makanan dan minuman. Contoh dodl, kripik, sirup. 

 
Gambar 2.11 Contoh Bahan Jadi 

Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pangan 

- Kerusakan mikrobiologis 

Mikroba seperti kapang, bakteri, dan ragi/khamir mempunyai 

daya perusak terhadap bahan hasil pertanian. Cara perusakannya 

dengan menghidrolisa atau mendegradasi makromolekul-

makromolekul menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Pada 

umumnya kerusakan mikrobiologis dapat terjadi pada bahan 

mentah, pangan setengah jadi, dan pangan hasil olahan. Makanan 

dalam kaleng atau botol dapat rusak dan bisa memproduksi 

racun. Bahan-bahan yang rusak oleh mikroba dapat menjadi 

sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan-bahan lain yang 

masih sehat dan segar. Karena bahan yang membusuk 

mengandung mikroba-mikroba yang masih muda dan dalam 

pertumbuhan ganas (log phase), sehingga dapat menular dengan 

cepat ke bahan-bahan lain yang ada didekatnya. Di bawah ini 

adalah contoh kerusakan pangan akibat pertumbuhan 

mikroorganisme. 

  
Gambar 2.12 Contoh Kerusakan Mikrobiologis 
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- Kerusakan mekanis 

Kerusakan mekanis disebabkan adanya benturan-benturan 

mekanis, misalnya benturan antara bahan itu sendiri atau karena 

benturan alat dengan bahan tersebut. Penanganan bahan pangan 

khususnya buah dan sayur yang tidak tepat dapat menyebabkan 

kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis tersebut dapat terjadi 

pada waktu buah dipanen dengan alat, misalnya mangga, durian 

yang dipanen dengan galah bambu atau memar karena jatuh 

terbentur batu atau tanah dengan keras. 

     
Gambar 2.13 Contoh Kerusakan Mekanis 

 

- Kerusakan fisik dan kimia 

Kerusakan fisik disebabkan karena perlakuan-perlakuan fisik, 

misalnya dalam pengeringan terjadi case hardening, dalam 

pendinginan terjadi chilling injuries atau freezing injuries dan 

freezer burn pada bahan yang dibekukan, pada penggorengan 

atau pembakaran yang terlalu lama sehingga gosong. 

  
Gambar 2.14 Contoh Kerusakan Fisik dan Kimia 

 

- Kerusakan biologis 

Kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan kerusakan 

fisiologis, serangga, dan binatang pengerat (rodentia). Kerusakan 

fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan reaksi-reaksi 

metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat 
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di dalamnya secara alami sehingga terjadi proses autolisis yang 

berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Contohnya daging 

akan membusuk oleh proses autolisis, karena itu mudah rusak 

bila disimpan pada suhu kamar, demikian juga dapat dialami oleh 

beberapa buahbuahan. 

  
Gambar 2.15 Contoh Kerusakan Biologis 

2.2. 8 Pengolahan Termal 

Proses termal (thermal process) termasuk ke dalam proses pengawetan yang 

menggunakan energi panas. Tujuan utama proses termal adalah mematikan 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan 

kebusukan pada produk yang dikemas dengan kemasan yang hermetis, 

seperti kaleng, retort pouch, atau gelas jar. Proses termal merupakan salah 

satu proses penting dalam pengawetan pangan untuk mendapatkan produk 

dengan umur simpan yang panjang.
12

 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengolahan Termal 

Penguapan 

Uap Air / Air 

Panas 

Penggunaan 

Udara Panas 

Penggunaan 

Minyak Panas 

Penggunaan 

Energi Radiasi 

Pemasakan Pemanggangan Penggorengan Gelombang 

mikro 

Blansing Penyangraian  Radiasi 

Inframerah 

Pasteurisasi Pengeringan  Radiasi 

Ionisasi 

Sterilisasi    

Evaporasi    

Ekstruksi    

 

a. Pemasakan 

Pemasakan merupakan proses termal dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan cita rasa produk. Proses pemasakan meliputi 

                                                             
12 Teti Estiasih, Teknologi Pengolahan Pangan 2009 



28 
 

berbagai proses termal yang umum dilakukan pada skala rumah 

tangga. Seperti perebusan, pengukusan. 

b. Blansing 

Blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang 

biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami 

proses pembekuan, pengeringan atau pengalengan. Blanching 

bermanfaat untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada 

buah atau kacang-kacangan dan untuk menunjang tampilan 

warna dari beberapa sayuran (terutama hijau) sehingga 

klorofilnya tidak hilang dan tetap segar. 

Proses blanching dilakukan dengan memanaskan bahan pangan 

pada suhu kurang dari 100
0
 C dengan menggunakan air panas 

atau uap air panas. Contoh proses blanching yaitu mencelupkan 

sayuran atau buah di dalam air mendidih selama 3 sampai 5 

menit atau mengukusnya selama 3 sampai 5 menit. Kemudian 

langsung/segera dilanjutkan proses pendinginan dengan cara 

dibenamkan ke dalam air es selama beberapa waktu, biasanya 

lamanya waktu untuk proses pendidngan sama dengan lama 

waktu yang digunakan untuk blancing. 

Gambar 2.16 Proses Blanching Tomat 
 

c. Pasteurisasi 

Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan 

tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, virus, 

protozoa, kapang, dan khamir. Proses ini diberi nama atas 

penemunya Louis Pasteur seorang ilmuwan Perancis. Tes 

pasteurisasi pertama diselesaikan oleh Pasteur dan Claude 

Bernard pada 20 April 1862. 

Contoh produk yang diolah dengan pasteurisasi adalah susu, 

anggur, bir, jus buah,sari buah, madu, telur. 
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d. Sterilisasi 

Proses pemanasan yang digunakan dalam proses sterilisasi tidak 

menghasilkan produk yang steril atau terbebas dari 

mikroorganisme karena tidak semua mikroorganisme mati pada 

proses sterilisasi akan tetapi pengaturan pH atau kondisi 

penyimpanan produk seperti pengemasan vakum dan 

pendinginan dapat mencegah pertumbuhan bakteri. 

e. Penggorengan 

Merupakan proses dehidrasi dari produk pangan, baik dari bagian 

luar maupun keseluruhan bagian produk. Penggunaan minyak 

sebagai media pindah panas. 

f. Penyangraian 

Merupakan proses pindah panas baik menggunakan media 

seperti pasir  maupun tanpa media. Contoh pada pengolahan 

makanan tradisionan sepertri krupuk, kopi coklat kacang-

kacangan. Tujuan penyangrai adalah mempermudah pengupasan 

kulit dan membentuk aroma yang khas.  

 
Gambar 2.17 Proses Penyangraian Pada Kopi 

g. Pemanggangan 

Pemanggangan atau baking merupakan salah satu dari beberapa 

proses pengolahan yang menggunakan udara panas untuk 

mengubah mutu makanan. Pemanggangan banyak digunakan 

untuk proses pengolahan produk berbasis tepung atau buah. 

Biasanya pemanggangan merupakan rangkaian proses atau 

lanjutan dari proses pengolahan yang lain misalnya pada 

pembuatan roti dimana sebelum pemanggangan terlebih dahulu 

dilakukan fermentasi. 
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h. Evaporasi 

Merupakan proses pemanasan dimana air di luapkan dari bawah 

pangan yang bersifar cair pada kondisi vakum atau tekanan di 

bawah 1 atm. Contoh susu kental manis, gula pasir, dan permen. 

i. Ekstrusi 

Merupakan proses yang mengombinasikan beberapa unit 

pengoprasian seperti pengulenan, pengadukan, pencampuran, 

pengeringan, algomerasi, pemberian tekanan, penggi;lingan dan 

pencetakan. Contohnya adalah makanan ringan yang memiliki 

bentuk bermacam-macam dengan berbagai varian rasa, produk 

siap masak seperti produk pasta (spaghetti,makaroni,fussili,dan 

lainnya). produk berkarakteristik mengembang seperti sereal 

sarapan,flakes,pillow snack, puffed snack, daging analog (TVP) 

yang umum di jumpai di pasaran. 

2.2. 9 Pengolahan Kimiawi 

Proses pengolahan makanan dengan menambahkan bahan-bahan 

kimia baik alami maupun sintesis. 

a. Pengolahan dengan garam 

Penamabahan garam bertujuan untuk mendapatkan kondisi 

tertentu yang memungkinkan enzim atau mikroorganisme yang 

tahan garam beraksi menghasilkan produk makanan  dengan 

karakteristik tertentu. Contoh : pengolahan acar, kecap ikan, 

daging kyuring dan pembuatan keju. 

b. Pengolahan dengan asam 

Peran pertama dalam pengolahan pangan adalah memberikan 

rasa asam.  

c. Pengolahan dengan gula 

Selain memberikan rasa manis, gula dalam konsentrasi tinggi 

berperan sebagai pengawet. Contoh manisan buah, permen 

 
Gambar 2.18 Buah yang sudah dikeringkan dan diolah dengan 

penggulaan 
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d. Pengasapan 

Proses mengawetkan produk hewani, serta membentuk warna 

dan cita rasa yang menarik. 

 
Gambar 2.19 Contoh Pengasapan Ikan 

e. Penambahan bahan kimia 

Penambahan bahan kimia biasa dilakukan pada proses 

pengolahan untuk mendapatkan karakteristik yang dikehendaki. 

Seperti produk lebih mengembang, lebih awet, penstabil, 

pengental pengeras, penjernih. 

 

2.2. 10 Proses Pendinginan dan Pembekuan 

Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu 

pembekuan bahan yaitu -2 sampai 10°C. Cara pengawetan dengan 

suhu rendah lainya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah 

penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku yaitu pada suhu 

12 sampai -24°C. Pembekuan cepat (quick freezing) di lakukan 

pada suhu -24 sampai -40°C. Pendinginan biasanya dapat 

mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu 

tergantung pada macam bahan pangannya, sedangkan pembekuan 

dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau 

kadang beberapa tahun. Perbedaan lain antara pendinginan dan 

pembekuan adalah dalam hal pengaruhnya terhadap keaktifan 

mikroorganisme di dalam bahan pangan. Penggunaan suhu 

rendah dalam pengawetan pangan tidak dapat membunuh bakteri, 

sehingga jika bahan pangan beku misalnya di keluarkan dari 

penyimpanan dan di biarkan mencair kembali (thawing), 

pertumbuhan bakteri pembusuk kemudian berjalan cepat kembali. 

Pendinginan dan pembekuan masing-masing juga berbeda 

pengaruhnya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat 

lainnya. Beberapa bahan pangan menjadi rusak pada suhu 

penyimpanan yang terlalu rendah. 
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2.2. 11 Proses Penyosohan 

 
Gambar 2.20 Proses Penyososham padi 

 

Penyosohan merupakan proses untuk menghilangkan kulit biji dengan 

disosoh. Penyosohan secara tradisional dilakukan dengan alu dan 

lumpang ditambah percikan air ke biji serealia yang ditumbuk. Proses 

penyosohan diharapkan dapat menghilangkan kulit ari dan lembaga 

pada biji serealia, sehingga menjadi butiran besar ataupun butiran 

kecil untuk mempermudah dalam proses penanganan lanjutan. Saat 

ini, penyosohan dilakukan dengan menggunakan mesin. 

2.2. 12 Penggilingan 

Penggilingan dimaksudkan untuk menghaluskan bahan baku menjadi 

adonan. Proses penggilingan dapat dilakukan secara tradisional dan 

modern. Cara tradisional penghalusan bahan baku dilakukan dengan 

pemarutan atau penumbukan hingga halus. Jika secara modern 

penghalusan bahan baku dilakukan dengan menggunakan mesin 

penggilingan. 

 
Gambar 2.21 Penggilingan Tepung Jagung 
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2.2. 13 Hasil Agribisnis di Bojonegoro 

 Agribisnis adalah bisnis yang berbasis pertanian yang 

dilaksanakan secara terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir sesuai 

dengan sistem-sistem input produksi dan keluaran (output). Lingkup 

kegiatan usaha agribisnis yang dimaksud adalah mulai dari subsistem 

input – Subsistem output – subsistem produksi – subsistem 

pemasaran, sedangkan subsistem penunjang adalah lingkup upaya 

pemerintah menunjang usaha-usaha agribisnis seperti sarana 

prasarana transportasi kebijakan pemerintah (Regulasi) 

penyuluhan/pendidikan/penelitian menghasilkan teknologi dan 

permodalan (penyediaan PAGU alokasi kredit agribisnis oleh bank 

pelaksana). 

 Agribisnis di Bojonegoro pada subsistem produksi meliputi 

budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. 

 

 
Gambar 2.22 Grafik Penggunaan Lahan di Bojonegoro 

(Sumber : RPJPD Kabupaten Bojonegoro) 
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Gambar 2.23 Peta Tutupan Lahan di Bojonegoro tahun 1994 

(Sumber : RPJPD Kabupaten Bojonegoro) 

 
Gambar 2.24 Peta Tutupan Lahan di Bojonegoro tahun 2010 

(Sumber : RPJPD Kabupaten Bojonegoro) 
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Berikut merupakan hasil agribisnis sektor pertanian dan perkebunan  

yang ada di Bojonegoro 

 

Tabel 2.2 Hasil Produksi tanaman pangan dan holtikultura di 

Bojonegoro 

No. Hasil Produksi  2015 (ton) 2016 (ton) 

1 Padi 867.281 1.050.073 

2 Jagung 225.794 236.312 

3 Kedelai 19.923 19.966 

4 Ubi Kayu 7.202 65.020 

5 Ubi Jalar 1.230 1.784 

6 Bawang Merah 126.309 154.465 

7 Cabai 13.408 16.359 

8 Pisang 328.091 1.467.716 

9 Mangga  775.326 107.381 

10 Pepaya 17.191 18.111 

11 Belimbing 9.475 9.068 

12 Salak 6.754 8.622 

(Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro) 

 

Dari tabel diatas maka hasil agribisnis 5 terbesar di Bojonegoro 

adalah Pisang, Padi, Jagung, Bawang Merah, Mangga, dan Ubi. 

  

Tabel 2.3 Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura di Bojonegoro tahun 

2016 (ton) 

No. Kecamatan Pisang Padi 
Jagung Bawang 

Merah 

Mangga Ubi 

Kayu 

1. Margomulyo 1.398 12.404 33.007 168 - - 

2. Ngraho 17.151 30.508 17.420 - 6.384 - 

3. Tambakrejo 1.286.000 17.334 39.273 - - 21.421 

4. Ngambon 60.923 4.393 - 80 - - 

5. Sekar 50.900 10.992 20.788 4.650 555 6.557 

6. Bubulan 5.900 3.240 24.048 190 - - 

7. Gondang 35.000 12.417 13.314 5.886 - - 

8. Temayang 13.869 17.194 6.525 7.200 4.902 - 

9. Sugihwaras 26.891 29.804 5.880 12.970 163 - 

10. Kedungadem 434.200 65.626 6.965 78.119 - - 

11. Kepohbaru 844 70.717 992 2.482 - - 
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12. Baureno 96.165 43.389 4.027 - 614 - 

13. Kanor 8.636 48.722 2.671 - 43. 097 - 

14. Sumberjo 92.407 83.156 - 3.450 - - 

15. Balen 135.595 72.908 - 670 4.863 - 

16. Sukosewu 4.733 40.528 - - 360 - 

17. Kapas 702.000 35.901 - - 1.400 - 

18. Bojonegoro 6.675 17.431 - - - - 

19. Trucuk 6.924 20.159 2.983 - - - 

20. Dander 48.237 61.178 7.350 600 - - 

21. Ngasem 40.067 32.916 6.075 - - 12.628 

22. Gayam 28.172 103.459 2.779 - - - 

23. Kalitidu 97.078 17.761 - - 4.433 - 

24. Malo 42.168 19.619 7.555 - 6.429 - 

25. Purwosari 38.578 11.860 5.444 - 168 - 

26. Padangan 120.000 26.457 - - 34.013 - 

27. Kasiman 49.117 20.798 3.410 -  - 

28. Kedewan 174.92 - - - - - 

 Jumlah 3.710.229 1.050.073 236.312 154.465 107.381 65.020 
(Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro) 

  

 

Dari data diatas diperoleh, penghasil pisang tertinggi di 

kecamatan Tambakrejo, padi di kecamatan Gayam, jagung di 

kecamatan Tambakrejo, bawang merah Kedungadem, mangga di 

kecamatan Kanor dan penghasil ubi kayu tertinggi adalah 

kecamatan Tambakrejo. Untuk buah belimbing hanya di 

budidayakan di kecamatan Kalitidu sebesar 9.068 ton, dan salak 

di Kecamatan Kapas sebesar 8.622 ton. 

 

2.3 Aspek Legal 

 Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 26 tahun 2011 tentang 

RTRW kota Bojonegoro tahun 2011-2031 pasal 3 yaitu Tujuan penataan 

ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a, yaitu mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung 

perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yang selaras 

dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. 

 Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 26 tahun 2011 tentang 

RTRW kota Bojonegoro tahun 2011-2031 pasal 4 huruf (a) :  

pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang 

produktif dan ramah lingkungan. Dan huruf (c) : pengembangan dan 

Pertama Kedua Ketiga 
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peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan 

serta bernilai ekonomis. 

 RTRW kota Bojonegoro tahun 2011-2031 pasal 5 : 

(1) Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang 

produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf a, meliputi : 

a. Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat 

skala layanan sampai ekspor; 

b. Mengembangkan lumbung desa modern; 

c. Memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi 

perkebunan; 

d. Mengembangkan pusat penyuluhan tani; 

e. Mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis; 

f. Mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai 

ekspor; 

g. Mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari 

dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya; 

h. Meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap; 

i. Mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 

j. Meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan 

hasil pertanian; dan mengendalikan secara ketat fungsi lahan 

yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

(3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis 

agro, yang    ramah lingkungan serta bernilai ekonomis sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi : 

a. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil 

menenggah dan industri rumah tangga; 

b. Mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung 

komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah 

lingkungan; 

c. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri 

kecil menenggah; 

d. Mengembangkan kawasan industri menengah – besar; 

e. Menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri 

dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (ipal), secara 

individual maupun komunal; 

f. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 

kegiatan industri; 
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g. Mengendalikan zona dan kawasan industri polutif; 

h. Menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar 

kawasan industri; dan 

i. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling 

bersinergi dan terpadu. 

 Visi Misi Kabupaten Bojonegoro 

Visi : 

“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan 

Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil,Sejahtera, Bahagia, 

dan Berkelanjutan”  

Artinya Bojonegoro lumbung pangan negeri : Bermakna bahwa 

Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan 

manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan 

merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, 

pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif 

pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara 

berkelanjutan.  

 RIRN tahun 2017 – 2045 

Fokus riset : Sosial humaniora – seni budaya – pendidikan 

Tema  : Kajian ekonomi dan sumber daya manusia 

Topik riset : Kewirausahaan, Koprasi dan UMKM 

Target  : Formula penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola  

    sumber daya agraria. 

Institusi : Kemenperin 

2.4 Studi Banding Obyek Sejenis 

 Balai penelitian teknologi bahan alam 

 
Gambar 2.25 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Yogyakarta 
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BPTBA LIPI Yogyakarta, sebelumnya bernama UPT Balai Pengembangan 

Proses dan Teknologi Kimia (BPPTK) merupakan satuan kerja setingkat 

eselon III pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bawah 

Kedeputian bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) LIPI. Perubahan nama 

ini bagian dari reorganisasi yang bertujuan untuk memperluas tugas pokok 

dan fungsi di bidang penelitian sehingga cakupan kegiatan menjadi lebih 

komprehensif. BPTBA LIPI berlokasi di Jl Jogja – Wonosari KM 31,5 

Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, 

D.I.Yogyakarta. Tugas Fungsi UPT BPPTK LIPI adalah melaksanakan 

pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian di bidang 

proses dan teknologi kimia dan lingkungan, pangan dan pakan, farmasi 

dan teknologi lingkungan. 

Fungsi penelitian dan pengembangan dijalankan oleh kelompok fungsional 

peneliti tiga yang tergabung dalam kelompok penelitian (Keltian). Saat ini 

BPTBA mempunyai tiga Keltian yaitu Keltian Teknologi Proses Pangan 

Lokal, Keltian Teknologi Bioaditif Pakan dan Keltian Proses Teknologi 

Kimia Bahan Alam yang masing – masing di pimpin oleh Kepala Keltian. 

 

Rencana Kegiatan Lima Tahun dengan tiga sasaran yaitu : 

1. Terbentuknya Pusat Unggulan Pengemasan Makanan Tradisonal 

2. Terbentuknya Pusat Kajian Teknologi Bahan Alam 

untuk Food (pangan), Feed (pakan) and Fuel (bahan bakar) 

3. Terbentuknya Pusat Kajian Integrated Farming System (system 

pertanian terpadu) 

 

Fasilitas BPTBA LIPI Yogyakarta 

 



40 
 

Ruang Penyuluhan BPTBA LIPI 

 

R. Rapat Peneliti 

 

Gedung Lab. Pakan & Kimia 

 

 

Gedung Lab. Mikrobiologi 

 
Gedung GMP Pakan 

 

 
Laboratorium Ternak Ruminansia 

 
Bagian Pengalengan 

 

 
Pembuatan Palet Pakan Ternak 
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Lab. Teknologi Kimia Lab. Analisis Pangan 
Laboratorium di BPTBA LIPI : 

 Lab. Teknologi proses pangan lokal 

 Lab. Teknologi bioadiktif pakan 

 Lab. Proses Bahan Alam 

 Lab. Teknologi Kimia dan lingkungan 

 

Alat – alat untuk penelitian pangan dan kimia 

 

Waterbath 

 

Timbangan Analitik 

 

Grinder 

 

Mesin Pengemas 

 

Autoclaft 

 

Mikroskop 

 

Hotplate stirer 

 

oven 
 

spray dryer 
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Sentrifuge 

 

 Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia P3gi 

 
Gambar 2.28 Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 

 

Merupakan lembaga penelitian pergulaan di Indonesia. Lembaga penelitian 

yang berpusat di Pasuruan, Jawa Timur, ini bertugas melaksanakan 

penelitian, menghasilkan mengkaji teknologi dan produk pergulaan dan 

pemanis bagi kemajuan masyarakat gula, khususnya petani tebu dan pabrik 

gula, dan memberikan bantuan teknis kepada klien. 

Lembaga penelitian ini termasuk salah satu lembaga penelitian 

pertanian/perkebunan tertua di Indonesia dan pernah berperan besar dalam 

perkembangan pergulaan dunia di paruh awal abad ke-20. Ia pertama kali 

berdiri pada tanggal 9 Juli 1887 sebagai Proefstation Oostjava (POJ) dan 

merupakan lembaga penelitian tebu/gula ketiga yang didirikan di Jawa, 

setelah yang pertama di Semarang dan kedua di Kagok, Majalengka, Jawa 

Barat. Pendiriannya kala itu membawa misi penelitian pemuliaan tebu untuk 

ketahanan terhadap penyakit sereh dan penanggulangan pengaruh 

perkembangan industri bit gula di Eropa 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik_gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik_gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
https://id.wikipedia.org/wiki/9_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1887
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kagok,_Banjaran,_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_sereh
https://id.wikipedia.org/wiki/Bit_gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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Laboratorium : 

Laboratorium Pangan 

Laboratorium Mikrobiologi 

Laboratorium Tanah dan Pupuk 

Laboratorium Air dan Lingkungan. 

 

Fasilitas 

Gedung Serbaguna P3GI 

 

 
Gedung Serbaguna P3GI 

Laboratorium P3GI 

 

 
Laboratorium P3GI 

 
Rumah Jabatan Kepala P3GI 

 

 
Gedung Serbaguna P3GI 
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2.5 Karakter Obyek 

 Ruang inovasi yang kreatif untuk menemukan ide 

 Terdapat kegiatan penelitian 

 Adanya laboratorium untuk penelitian 

 Ruang produksi terpisah dengan laboratorium 

 Ruang-ruang yang terstruktur 

 Suasana yang tenang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


