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A. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi prinsip kerja mesin konversi, pengeringan, pencampran, pemanas dan 

pendingin  

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa memahami teknologi pengolahan hasil nabati baik proses termal maupun non 

termal 

2. Sisma memahami prinsip kerja mesin pengolahan hasil nabati baik proses termal  

3. Siswa memahami fungsi bagian-bagian mesin serta mekanisme kerja mesin 

pengolahan hasil nabati  

C. Uraian Materi  

Teknologi pengolahan hasil pertanian merupakan teknologi yang dapat 

mempermudah proses pengolahan hasil pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produk, meningkatkan nilai jual produk dan memperpanjang umur simpan produk 

sehingga apabila didistribusikan dengan membutuhkan waktu yang lama, tidak 

mengalami kerusakan. Pengolahan hasil pertanian dibagi menjadi dua, yaitu proses 

termal dan non termal. 

1. Proses Termal  

Proses termal pengolahan hasil nabati memanfatkan panas untuk mematikan 

mikroorganisme penyebab penyakit dan kerusakan pada produk yang dikemas 

dalam kemasan hermetis seperti kaleng, retort pouch, atau gelas jar. Metode HTST 

(High Temperature Short Time) dan UHT (Ultra High Temperature) dapat 

menjaga nilai gizi produk agar tetap baik. Pemanasana juga memberikan efek yang 

diiginkan, seperti destruksi senyawa beracun (toksin), antinutrisi (contoh 

antitripsin), meningkatkan cita rasa dan aroma, meningkatkan daya cerna protein, 

dan gelatinisasi pati. Klasifikasi proses termal: 

a. Penggunaan uap air/air panas : pemasakan, blansing, pasteurisasi, sterilisasi, 

evaporasi, pengalengan. 



b. Penggunaan udara panas : pemanggangan, penyangraian (roasting), 

pengeringan. 

c. Penggunaan minyak panas : penggorengan. 

d. Penggunaan energi radiasi :gelombang mikro, radiasi infrared, radiasi ionisasi. 

 Pemasakan  

Pemasakan proses termal bertujuan meningkatkan cita rasa produk pangan 

selain itu pemasakan juga termasuk salah satu metode pengawetan karena makanan 

yang matang pada umumnya memiliki umur simpan yang lebih lama. Produk akan 

memiliki umur simpan yang lebih lama apabila setelah dimasak kemudian 

disimpan pada suhu pendingin. Pendinginan bertujuan untuk mencegah 

kontaminasi produk dari mikroorganisme yang ada di udara sehingga dapat 

menyebabkan pembusukan. Namun pemasakan dapat menyebabkan kerusakan zat-

zat gizi apabila tidak dilakukan dengan benar.  

 Blansing  

Blansing merupakan proses pendahuluan untuk  beberapa jenis buah dan 

sayur dengan tujuan untuk mendapatkan produk yang memiliki mutu baik ketika 

akan dikeringkan, dikalengkan, atau dibekukan. Pada umumnya proses blansing 

dilakukan pada suhu 75-95oC selama 1-10 menit dengan cara merebus atau 

mengukus produk.  

Tujuan blansing adalah 1) inaktivasi enzim yang dapat menyebabkan 

perubahan kualitas warna, aroma, rasa, tekstur pada produk buah dan sayur 

sebelum dilakukan proses selanjutnya. Contoh enzim yang menyebabkan 

perubahan kualitas adalah enzim polifenol oksidase (polifenolase) pada buah apel, 

pear, pisang yang mengakibatkan daging buah berubah warna menjadi coklat 

(proses browning enzimatis); 2) menurunkan jumlah mikroba pembusuk pada 

produk; 3) mempermudah pengisian kaleng pada produk kaleng (contoh 

manisan/asinan buah kaleng. Beberapa jenis enzim yang dapat dinonaktifkan 

dengan proses blansing adalah enzim peroksidase, katalase, polifenol oksidase, 

lipoksigenase. Kondisi proses balnsing yang konsisten dapat menghasilkan hasil 

blansing yang konsisten pula. 

Metode blansing dibagi menjadi 4, yaitu blansing dengan air panas (hot 

water blanching), blansing dengan uap air (steam blanching), blansing dengan 

udara panas (hot gas blanching) dan blansing dengan gelombang mikro 

(microwave).  



1) Blansing Dengan Air Panas (Hot Water Blanching) 

Blansing dengan air panas merupakan metode yang paling banyak 

digunakan dan memiliki efisiensi panas 60%. Perancangan alat yang tepat 

dapat mengurangi jumlah energi dan penggunaan air panas yang dibutuhkan. 

Jumlah energi yang digunakan dapat dikurangi dengan meminimumkan 

pergerakan air ke dalam alat blansing. Keunggulan metode air panaas adalah 

dapat ditambah bahan yang diperlukan seperti garam atau natrium bikarbonat 

untuk mendapatkan produk dengan karakteristik yang diinginkan dan 

kelemahan metode blansing air panas tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1 Keunggulan dan Kelemahan Blansing Air Panas 

Kelemahan Penanganan 

Kehilangan komponen bahan pangan 

yang mudah larut dalam air, contoh 

bahan pangan dengan kandungan 

vitamin C, kandungan gula 

sederhana, protein larut air dan 

mineral 

- Menggunakan ulang air bekas 

blansing sebelumnya 

- Menghindari/meminimumkan 

penambahan air segar/baru 

Air yang digunakan merupakan 

medium pertumbuhan mikroba yang 

baik  

- Alat blansing harus dirancang 

untuk mudah dibersihkan, 

terbuat dari stainless steel, 

menghindari/meminimalisir 

lekukan atau rongga yang 

memungkinkan produk 

terperangkap pada alat sehingga 

sukar dibersihkan  

 

Rancang bangun alat blansing dengan air panas dibagi menjadi empat, 

yaitu a) bentuk tabung (tubular blancher), b) ulir berputar (rotary screw 

blancher), c) blansing berputar (rotary blancher) dan d) ulir panas 

(thermoscrew blancher) 

a) Tubular Blancher 

Bahan yang akan diblansing dimasukkan ke dalam alat dengan 

memompakan air yang berisi bahan tersebut ke dalam tabung untuk waktu 



tertentu. Air yang diinjeksikan digunakan untuk memanaskan air sampai 

suhu blansing tercapai. Proses blansing ditentukan oleh panjang tabung 

dan kecepatan aliran air.  

 

Gambar 1. Tubular Blancher  

b) Rotary Screw Blancher 

Alat terdiri dari ulir pada bagian tengah alat yang berputar pada kecepatan 

tertentu. Bahan yang akan diblansing bergerak akibat putaran tersebut 

dalam tabung atau tangki yang berisi air panas. 

 

Gambar 2. Rotary Screw Blancher 

c) Rotary Blancher 

Alat teridir dari drum atau tangki dengan dinding bagian dalam tangki 

dapat berputar yang berperan memutar bahan yang akan diblansing.  



 

Gambar 3. Rotary Drum Blancher 

d) Thermoscrew Blancher  

Alat seperti rotary screw blancher, tetapi terdapat ulir yang memiliki 

lubang pada bagian tengah yang berisi medium pemanas. Pada mesin ini 

bahan dan air panas bergerak berlawanan arah untuk mempercepat proses 

transfer panas. 

 

Gambar 4. Thermoscrew Blancher 

2) Blansing Dengan Uap Air (Steam Blanching) 

Blansing ini menggunakan uap panas yang dapat mengurangi 

kehilangan komponen bahan pangan akibat proses blansing. Jenis alat metode 

ini adalah IQB (Individual Quick Blanching), yaitu proses balnsing cepat 

untuk satu unit produk. Pada alat ini uap air diberikan pada lapisan irisan 

buah/sayur sebanyak 25 kali semprotan  

 

Gambar 5. Diagram proses blansing kontinyu dengan menggunakan uap air 

panas 



Alat blansing dengan aup air panas sebagian ada yang dilengkapi dengan 

alat pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan produk setelah diblansing. 

Kedua bagian ini dihubungkan dengan konveyor (ban berjalan). Alat ini 

digunakan untuk produk dengan bentuk partikulat seperti irisan wortel dan 

tidak cocok digunakan untuk produk nonpartikulat seperti sayuran daun. 

Keunggunalan metode ini adalah kehilangan komponen bahan pangan akibat 

proses pelarutan dapat dihindari. Kelemahan metode ini adalah produk tidak 

dapat ditambahkan bahan-bahan tertentu seperti pada metode blansing dengan 

air panas.  

3) Blansing Dengan Udara Panas (Hot Gas Blanching) 

Metode ini dapat mengurangi kehilangan bahan akibat pelarutan 

(leaching) dan mengurangi limbah cair. Kelemahan metode ini adalah pada 

proses blansing dapat terjadi pengeringan pada permukaan bahan dan adanya 

oksigen dapat menyebabkan proses oksidasi dan biaya operasional yang tinggi. 

 

Gambar 6. Diagram proses blansing kontinyu dengan menggunakan gas 

panas 

4) Blansing Dengan Gelombang Mikro (Microwave) 

Metode ini dapat mengurangi proses leaching akibat perebusan dan 

pemanasan yang terjadi pada metode lainnya. Metode ini cocok untuk bahan 

pangan dengan luas permukaan yang tinggi yang dapat mempertahankan 

kualitas bahan. Namun dari segi biaya operasional metode ini membutuhkan 

biaya yang tinggi.  

Proses blansing dapat memberikan beberapa manfaat maupun kerugian 

selama proses tersebut berlangsung. Beberapa efek yang disebabkan dari proses 

blansing adalah: 

1) Berat Bahan 

Terjadi penyusutan yang sangat besar sehingga menyebabkan kehilangan berat 

bahan yang cukup tinggi mencapai 19%. Kehilangan bahan tersebut terutama 

pada proses blansing metode perebusan. Pada suhu sekitar 50-55oC membran 



sitoplasma pelindung bagian dalam sel rusak sehingga menyebabkan 

kehilangan cairan sel dalam bahan. 

2) Zat Gizi 

Kerusakan beberapa nutrisi bahan terjadi selama proses blansing terutama 

metode perebusan. Sebanyak 40% mineral dan vitamin, 35% gula, dan 20% 

protein larut air hilang/rusak pada proses perebusan. Kehilangan vitamin C 

pada bayam sebanyak 70% terjadi pada proses perebusan selama 3-5 menit. 

3) Senyawa Toksin 

Senyawa toksin alami dalam bahan pangan mengalami pelarutan pada proses 

blansing. Contoh kadar nitrat dalam bayam yang bersifat toksin dapat 

berkurang sampai 50%. Selain nitrat, logam berat pada bahan pangan ikut 

berkurang pada proses perebusan karena logam berat bersifat larut dalam air.  

4) Mikroorganisme Kontaminan 

Blansing dapat menurunkan jumlah mikroba kontaminan. Pada kecambah 

blansing dengan metode perebusan selama 3 menit dapat menurunkan dari 

14.000/g menjadi 10/g dan Salmonella menjadi tidak terdeteksi. Namun 

mikroba termodurik yang tahan terhadap suhu tinggi tidak mengalami 

penurunan kecuali Bacillus thermophillus pada kacang kapri yang dapat 

diisolasi pada suhu 90oC selama 5 menit. Proses balnsing juga dapat 

menurunkan jumlah residu pestisida seperti DDT (diklorodifenil 

tetrakloroetana) pada kacang hijau hingga 50%.  

5) Enzim 

Enzim yang paling resisten terhadap panas dapat digunakan sebagai indikator 

pencapaian proses blansing baik dari sehingga suhu maupun waktu blansing. 

Sebagai contoh pada suatu bahan makanan terdapat dua enzim yaitu 

peroksidase dan lipoksigenasi. Lipoksigenasi sensitif terhadap panas 

dibandingkan enzim peroksidase sehingga apabila kadar lipoksigenasi diukur 

sudah mengalami penurunan maka proses blansing dihentikan.  

6) Warna, Cita Rasa, dan Bau 

Proses blansing menyebabkan perubahan warna pada sayuran hijau. Selama 

proses blansing terjadi degradasi klorofil (hijau) menjadi feofitin yang 

berwarna hijau kekuningan. Hal ini dapat diminimalisir dengan penambahan 

natrium karbonat atau kalsium oksida yang dapat menjaga kestabilan klorofil. 

Pada bahan dengan warna karoten terjadi degradasi warna dengan warna 



merah meningkat sedangkan waran kuning menurun. Pada kentang dan bunga 

kol degradasi warna dapat dicegah dengan penambahan natrium asam 

pirofosfat. Cita rasa (flavor) yang mudah larut atau volatil dapat hilang selama 

proses blansing. Inakitavis enzim dan penghilang sejumlah oksigen dalam 

bahan pangan dapat membantu menahan cita rasa selama penyimpanan 

terutama penyimpanan beku.  

7) Struktur dan Tekstur 

Blansing dapat menyebabkan perubahan fisik atau biokimiawi yaitu 

mengakibatkan kerusakan tekstur dan struktur bahan pangan. Perubahan 

tersebut bergantung pada suhu dan lama blansing, serta jenis dan kondisi 

bahan. Contoh blansing buncis pada suhu 90o selama 30-40 detik tidak 

menyebabkan kerusakan sel, tetapi pada wortel terjadi kerusakan sel setelah 

blansing selama 3 menit suhu 100oC. 

8) Gas Antar Sel 

Blansing menyebabkan pemuaian gas dan menghilangkannya dari jaringan 

sayur ataupun buah. Penguapan gas menyebabkan proses oksidasi berhurang 

sehingga kerusakan produk akibat proses oksidasi dapat dicegah. 

Penghilangan gas juga penting untuk proses pengalengan yang berkaitan 

dengan headspace yang harus dipertahankan dalam kondisi vakum untuk 

mencegah pertumbuhan mikroba aerob. Pada proses blansing dengan metode 

perebusan transfer panas lebih cepat dibandingkan pengukusan.  

 Pasteurisasi  

2. Proses Non-Termal 

 

 


