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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  

 Pasteurisasi 

Pasteurisasi merupakan proses termal dengan suhu sedang (mild heat 

treatment) yang diberikan pada produk pangan, biasanya dengan suhu dibawah 

100oC atau 60-105oC. Tujuan pasteurisasi untuk menginaktivasi enzim dan 

membunuh mikroba patogen tertentu. Daya simpan produk yang dipasteurisasi 

beragam, mulai dari hitungan hari seperti susu dan hitungan bulan seperti jus buah. 

Pengawetan pada produk pasteurisasi  terjadi karena adanya inaktivasi enzim dan 

destruksi (pencegahan) pertumbuhan mikroba yang peka terhadap panas, seperti 

bakteri bukan (pembentuk spora), kapang, dan khamir. Metode pengawetan ini 

memberikan perubahan sensoris dan nilai gizi yang minimum. 

Produk pasteurisasi harus dikemas dan disimpan pada suhu rendah dan 

karena pasteurisasi tidak dapat membunuh mikroba vegetatif penghasil spora. Selain 

itu produk perlu ditambah bahan pengawet, pengemasan atmosfer termodifikasi 

(MAP = Modified atmosphere Packaging), pengatruran pH, atau pengaturan 

aktivitas air untuk meminimumkan pertumbuhan mikroba. Produk pasteurisasi 

dengan pH rendah (pH > 4,5) tujuan utama pasteurisasi adalah untuk membunuh 

bakteri patogen, sementara untuk produk dengan pH tinggi (pH < 4,5) tujuan 

pasteurisasi untuk menginaktivasi enzim dan membunuh mikroba pembusuk.  



Suhu pasteurisasi tergantung pada produk yang diberi perlakuan (Tabel 1). 

Umur simpan produk tergantung jenis produk, nilai pH, resisten mikroba dam enzim, 

suhu dan metode pasteurisasi yang digunakan. Pada produk yang bersifat heterogen 

seperti makanan siap saji suhu pasteurisasi harus cukup dan harus dipastikan bahwa 

panas dapat menyebar merata sampai ke dalam produk.  

Tabel 1. Tujuan dan Kondisi Pasteurisasi Beberapa Produk  

Produk Pangan Tujuan Pasteurisasi Kondisi Pasteurisasi 

Jus Buah  Inaktivasi enzim (pektinesterase 

dan poligalakturonase) 

65oC, 30 menit 

77oC, 1 menit 

88oC, 15 detik 

Bir Destruksi mikroba pembusuk 

(khamir, Lactobacillus, residu 

Saccharomyces sp) 

65-68oC, 20 detik (dalam 

botol) 

72-75oC, 1-4 menit, 

tekanan 900-1000 kPa 

Susu  Destruksi patogen : Brucella 

aboritis, Mycobacterium 

tuberculosis, Coxiella burnetti  

63oC, 30 menit  

71.5oC, 15 detik  

 

Telur cair  Destruksi patogen Salmonella 

seftenburg 

64.4oC, 2.5 memit 

60oC, 3.5 menit  

Es krim Destruksi patogen  65oC, 30 menit  

71oC, 10 menit  

80oC, 15 detik  

 

Pasteurisasi biasanya dilakukan pada produk cair seperti jus buah, susu, bir, 

dan beberapa produk yang akan didinginkan seperti makanan siap saji. Produk yang 

diproses dengan panas minimum dan biasanya dikemas vakum diproses dengan 

pasteurisasi. Pengemasan vakum dapat menunjang pertumbuhan C. botulinum pada 

suhu diatas 4oC oleh karena itu perlu disimpan pada suhu dibawah 4oC. pasteurisasi 

pada produk yang akan didinginkan harus dapat membunuh mikroba vegetatif 

termasuk mikroba penghasil toksin. Pertumbuhan mikroba pembentuk spora harus 

segera dicegah dengan pendinginan segera setelah produk dipasteurisasi. Pendingan 

cepat dan menjaga suhu tetap rendah dapat pencegah germinasi spora dan 

pertumbuhan bakteri.   



Metode pasteurisasi dibagi menjadi dua, yaitu batch dan suhu tinggi waktu 

pendek (High Temperature Short Time/HTST). Metode lain yang penggunaannya 

terbatas adalah menggunakan panas tinggi waktu pendek (High Heat Short 

Time/HHST). Seperti contoh proses pasteurisasi campuran es krim : batch suhu 

155oC 30 menit, HTST 175oC 25 detik, HHST 191oC 1 detik. Metode HTST dapat 

mempertahankan nutrisi produk bila dibandingkan dengan LTLT (Low Temperature  

Long Time) suhu 63oC 30 menit dapat menyebabkan kerusakan vitamin yang lebih 

banyak pada produk susu karena waktu pemanasan yang lama. Oleh karena itu 

produk susu dapat diproses dengan suhu 88oC 1 detik/ 94oC 0,1 detik/ 100oC 0,01 

detik dengan metode flash pasteurization atau ultra pasteurization. Penggunaan 

suhu tinggi dengan waktu yang pendek dapat mendestruksi mikroba lebih cepat 

dengan mempertahankan cita rasa produk.  

Proses pasteurisasi yang banyak digunakan adalah metode HTST, dengan 

beberapa kelebihan : 1) proses lebih dapat dikontrol, 2) penstabil produk dibutuhkan 

dalam jumlah sedikit (pada pengolahan es krim), 3) menghemat waktu dan tempat, 

4) meningkatkan kapasitas produk. Beberapa produk cair seperti jus buah dan bir 

dipasteurisasi setelah produk dikemas. Metode pasteurisasi menggunakan air panas 

biasanya dilakukan pada produk yang dikemas dalam wadah gelas kaca (jar) untuk 

menurunkan resiko kejut panas terhadap kemasan seperti pecah dan retak akibat 

prubahan suhu yang cepat. Perbedaan suhu maksimum antara pengemas dan air 

adalah 20oC untuk pemanasan dan 10oC untuk pendinginan. Wadah logam atau 

plastik dipasteurisasi dengan air panas untuk menghindari kejut panas.  

Proses pasteurisasi pada produk yang telah dikemas dengan sistem kontinu 

dapat berupa terowongan (tunnel) yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pemanasan 

awal, zona pasteurisasi, dan zona pendingin. Produk diletakkan pada konveyor 

(sabuk berjalan) kemudian air panas disemprotkan pada produk setelah itu disemprot 

menggunakan air dingin. Penyemprotan air panas dan air dingin berfungsi untuk 

destruksi mikroba serta pendinginan dapat mengurangi kerusakan produk pada 

proses penyemprotan air panas sehingga dilakukan secepat mungkin.  

Proses pasteurisasi dapat menurunkan mutu produk sehingga perlu adanya 

penanganan produk secara tepat sebelum dipasteurisasi. Kombinasi pengawetan 

dengan iradiasi pada produk yang dipasteurisasi dapat mempertahankan 

karakteristik produk dari segi kandungan nutrisi dan sensoris. Produk cair seperti jus 

buah sering mengalami pencoklatan akibat aktivitas enzim polifenoloksidase. 



Aktivitas enzim akan meningkat dengan adanya oksigen disekitar produk, sehingga 

perlu dilakukan deaerasi produk sebelum dipasteurisasi. Senyawa volatil pada jus 

buah yang mudah menguap perlu dilakukan rekoveri senyawa-senyawa volatil 

dengan metode enkapsulasi. Sementara pada produk dengan kandungan vitamin C 

dan provitamin A yang tinggi perlu dilakukan deaerasi sebelum pasteurisasi.  

  

 


