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PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI 

PASCA ABRASI MENUJU TERWUJUDNYA KAWASAN INDONESIA 

AEROSPORTS CENTER DI PANTAI DEPOK, KRETEK, BANTUL 

 

Oleh 

Dr. Mutiara Nugraheni, Yuriani, M.Pd, Titin Hera Widi Handayani, M.Pd 

 

 

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan alternatif 

penanganan produk perikanan bagi Kelompok Usaha Bersama Mina Bahari 45, 

Kretek Bantul yang mampu menghasilkan produk yang dapat diterima konsumen; 

memberikan alternatif kepada konsumen berupa produk berbahan dasar produk 

perikanan yang siap konsumsi dan mempunyai umur simpan yang lama dan 

membuka peluang pengembangan home industry berbasis produk perikanan di 

wilayah Pantai Depok sebagai upaya membangkitkan sekaligus meningkatkan 

tingkat ekonomi korban rawan abrasi pantai dan menyongsong ditetapkannya Pantai 

Depok sebagai Indonesia Aerosport Center. 

Sasaran kegiatan adalah pemilik usaha rumah makan yang ada di Pantai 

Depok, Kretek Bantul. Metode pengabdian: Ceramah dan diskusi dengan petani 

mengenai karakteristik ikan laut sebagai salah satu produk perikanan laut, manfaat 

bagi kesehatan dan penanganan pasca panennya dan teori pembuatan produk berbasis 

ikan laut. Pembuatan produk berbahan dasar ikan laut yaitu kerupuk kuku macan, 

tahu bakso, mpek-empek dan nugget ikan sekaligus uji penerimaan produk oleh 

masyarakat serta sharing materi mengenai penentuan harga jual, persyaratan 

kemasan dan label dan penjelasan mengenai persyaratan bagi home industry untuk 

memasarkan produknya (sanitasi hygiene, perijinan home industry) 

Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan sebanyak 3 kali yang berisi 

ceramah, praktik pengolahan produk berbasis perikanan laut dna evaluasi 

pelaksanaan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa produk perikanan dapat diolah 

menjadi produk yang lain yang memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan 

dengan ikan laut segar. Alternatif pengolahan ikan menjadi produk yang lebih lama 

umur simpannya yaitu kerupuk kuku macan, bakso tahu, nugget dan mpek-empek 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

Produk kerupuk kuku macan dapat dijual dengan harga Rp 6000,-/ 75 gram; 

tahu bakso Rp 10.000/ 10 biji; mpek-mpek Rp 12.000/kemasan (200 gram) dan 

nugget dengan harga Rp 12.000,- per 250 gram. Berdasarkan evaluasi masa 

kadaluarsa, maka kerupuk kuku macan masih dapat bertahan selama 3 bulan dengan 

kondisi yang masih baik, sedangkan nugget, tahu bakso dan mpek-mpek dengan 

kodnsi beku dapat disimpan hingga 12 bulan. Perlu lanjutan pengabdian masyarakat 

untuk meningkatkan usaha penyimpanan olahan ikan, khususnya frozen food yaitu 

mpek-empek, nugget dan tahu bakso dengan menggunakan kemasan vakum, 

sehingga umur simpannya dapat lebih lama lagi.  

 

Kata Kunci: ikan, pasca abrasi 
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PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI 

PASCA ABRASI MENUJU TERWUJUDNYA KAWASAN INDONESIA 

AEROSPORT CENTER DI PANTAI DEPOK, KRETEK, BANTUL 

 

A. Analisis situasi 

Pantai Depok Parangtritis Kretek Bantul merupakan daerah yang rawan terkena 

abrasi. Saat ini, abrasi semakin melebar ke utara hingga mendekati bangunan pasar 

ikan. Bahkan ada empat bangunan pasar ikan di dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

yang hancur diterjang abrasi. Terjangan abrasi pantai tahun 2013 dan 2014 

menyebabkan 12 bangunan warung makan yang berdiri di dekat pantai rusak. Tujuh 

diantaranya rusak parah dan hilang ditelan ombak. 

Akibat abrasi pantai yang semakin besar menjadikan daerah disekitarnya 

mengalami perubahan social ekonomi, dan lingkungan. Abrasi pantai menjadikan 

nelayan dan pedangang ikan di wilayah pantai Depok Parangtritis Kretek Bantul 

kehilangan mata pencahariannya, diantaranya adalah tempat/warung tempat 

berjualan roboh atau bahkan hilang ditelan ombak. Sebagai tujuan wisata, maka 

pedagang ikan serta warung makan harus bangkit untuk mengelola usahanya.  

Pantai ini sudah mengalami abrasi sehingga sedikit demi sedikit ombak laut pun 

semakin mendekat dengan bangunan-bangunan warung milik warga. Beberapa 

bangunan yang sudah mulai terlihat "kritis" karena terjangan ombak lautan selatan 

ini dan beberapa juga roboh akibat terjangan ombak laut. Bahkan perahu-perahu saat 

gelombang tinggi yang mengakibatkan abrasi sekarang disandarkan di sebelah timur 

pantai karena lokasi semula untuk bersandar pun juga sudah terkena abrasi.  

Kawasan wisata Pantai Depok terletak tidak jauh dari Pantai Parangtritir atau 

sekitar 1,5 km. Saat ini, Pantai Depok berubah menjadi kawasan wisata pantai yang 

banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Baik yang datang langsung ke Pantai Depok 

maupun yang berasal dari Pantai Parangtritis. Sehingga hal ini membuka peluang 

untuk mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Peluang itu dimanfaatkan dengan 

membuka warung makan seafood dan olahan ikan, namun olahan tersebut masih 

sederhana dan belum tersentuh dengan teknologi pengolahan dan kemasan yang 



2 

 

tepat. Sehingga variasi produk olahan dan umur simpannya tidak lama dan belum 

dapat menjadi icon oleh-oleh khas Pantai Depok.  

Untuk membangkitkan motivasi dan semangat masyarakat pelaku usaha kecil dan 

menengah yang terkait dengan pariwisata di lokasi yang terkena dampak bencana 

agar tetap optimis mengembangkan kreatifitas serta inovasi dalam mengelola serta 

mengembangkan usahanya, maka diperlukan upaya peningkatan wawasan, pelatihan 

dan pendampingan yang diarahkan pada pengolahan produk berbasis ikan yang 

mampu menjadi “ikon” oleh-oleh khas Pantai Depok. 

Deklarasi wilayah Pantai Depok, Kretek, Bantul menjadi “ Indonesia Aerosport 

Center”  oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga, KRMT Roy Suryo, menjadikan 

semangat dan keharusan bagi pedagang ikan di wilayah Pantai Depok untuk bangkit 

dan menyongsong datangnya wisatawan. Dengan diresmikannya Indonesia 

AeroSport Centre, Bantul bukan saja menjadi kebanggaan DIY tetapi nasional 

bahkan internasional. “Dengan keberadaan Indonesia Aero Sport Center tersebut 

akan menjadi peluang untuk mengembangkan aneka olahraga kedirgantaraan, aneka 

olahan produk berbasis perikanan laut. Sehingga adanya produk olahan berbasis 

perikanan laut yang dapat dijadikan “ikon” untuk oleh-oleh wisatawan sangat 

diperlukan untuk mendukung wilayah Pantai Depok sebagai Indonesia Aerosport 

center.  

 Pantai Depok, Parangtritis, Kretek Bantul memiliki Kelompok Usaha 

Bersama berbasis perikanan laut yang bernama Kelompok Usaha Bersama berbasis 

perikanan laut Mina Bahari 45 berdiri pada tahun 2004. Kelompok Usaha Bersama 

ini terdiri dari dua kelompok yaitu Pengolah ikan dan Pedagang ikan. Kelompok 

pengolah ikan memiliki anggota berjumlah 62 orang sedangkan kelompok pedagang 

ikan segar memiliki anggota 25 orang. Komoditas yang dihasilkan antara lain seperti 

ikan goreng, ikan asam manis dan aneka olahan masakaan yang belum memiliki 

umur simpan yang lebih lama. 

 Permasalahan utama yang dialami oleh pedagang ikan laut adalah kerusakan 

ikan laut yang cepat jika penanganannya tidak tepat, hal ini menimbulkan kerugian 

yang cukup besar terutama apabila ikan laut tidak segera terjual habis. Keterbatasan 

pengetahuan untuk penanganan pasca panen ikan laut menyebabkan kerugian pada 
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pedang ikan. Sehingga diperlukan penanganan dan pengolahan ikan laut yang tepat 

yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi pedagang ikan di kawasan rawan abrasi 

pantai dan menyongsong ditetapkannya Pantai Depok sebagai “Indonesia Aerosport 

Center.  

 Permasalahan yang lain, yang juga dialami pedagang ikan adalah produk 

yang dibuat masih sederhana yaitu dengan digoreng, disemur, asam manis atau menu 

masakan nusantara yang lain sehingga belum nampak adanya diversifikasi produk 

berbasis ikan laut yang memiliki umur simpan yang lebih lama. Diversifikasi ini 

sangat penting dalam kaitannya untuk memberikan pilihan oleh-oleh khas Pantai 

Depok bagi wisatawan satu jenis. Oleh karena itu diperlukan suatu teknologi yang 

dapat memanfaatkan ikan dengan cepat, tepat dan mudah diaplikasikan sekaligus 

memiliki dampak untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menjadi icon product bagi 

pantai Depok yang saat ini menjadi wilayah Indonesia Aerosport Center. 

 Hasil perikanan merupakan komoditas yang sangat rentan terhadap hukum 

penawaran-permintaan maka harga ikan juga seringkali mengalami fluktuasi. Maka 

penanganan yang cepat, tepat dan mudah diaplikasikan serta berdampak pada 

peningkatan nilai ekonomi ikan menjadi salah satu jalan keluar bagi pedagang ikan 

untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha dalam kondisi ekonomi pasca abrasi 

pantai. Salah satunya dengan penerapan teknologi pasca panen untuk mengolah ikan 

menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi dan mempunyai umur simpan yang 

lebih lama.  (W.David Downey dkk, 1992).  

Dari permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan pengabdian masyarakat berupa 

diversifikasi pengolahan produk berbahan ikan dan pemanfaatan limbahnya. 

Sehingga diharapkan akan mengurangi permasalahan limbah meningkatkan 

pendapatan masyarakat pasca abrasi pantai sekaligus mengembangkan home industry 

yang berbasis perikanan laut menyambut ditetapkannya Pantai Depok sebagai 

Indonesia Aerosport Center. 
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B. Tinjauan Pustaka 

Ikan dan hasil Perikanan lainnya  

Perikanan laut merupakan salah satu unggulan Indonesia. Berbagai macam 

komoditi pangan yang dihasilkan diantaranya: udang, cumi-cumi, rumput laut, tiram, 

ika dan sebagainya. Ikan, pada umumnya lebih banyak dikenal daripada hasil 

perikanan lainnya, karena jenis tersebut yang paling banyak ditangkap dan 

dikonsumsi. Sebagai bahan pangan, kedudukan ikan menjadi sangat penting karena 

mengandung protein yang cukup tinggi sehingga digolongkan sebagai sumber 

protein (Tien Muchtadi, 2010). 

Meskipun dikatakan bahwa ikan merupakan sumber protein dan lemak, namun 

komposisinya sangat bervariasi antara ikan yang satu dengan ikan yang lain. Adanya 

variasi dalam komposisi, baik jumlah maupun komponen penyusunnyanya 

disebabkan karena faktor alami dan biologis. 

Ikan akan mengalami perubahan biokimia pasca mortem setelah ikan mati. 

Perubahan-perubahan ini dapat terlihat pada daging ikan. Secara fisik, daging ikan 

mula-mula akan kehilangan elastistisitasnya kemudian akan kejang, kaku lalu 

menjadi lemas kembali. Fase pasca mortem ini dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu 

pre-rigor, rigor mortis, dan post rigor. Setelah pasca mortem, maka akan terjadi 

kerusakan mikrobiologi pada ikan yang dapat menyebabkan kemunduran mutu 

bahkan sampai pembusukan ikan (Mutiara Nugraheni, 2013). 

Penanganan yang cepat dan tepat dapat dilakukan untuk mencegah keruskaan dan 

kemunduran mutu ikan. Beberapa metode yang dilakukan adalah dengan menyimpan 

ikan dalam suhu dingin (Mutiara Nugraheni, 2013). Namun juga dapat dilakukan 

dengan mengawetkan ikan dengan cara mengolah ikan menjadi produk lain yang 

memiliki umur simpan yang lebih tinggi. 

 

Produk olahan ikan 

Kerupuk adalah suatu jenis makanan kering yang terbuat dari bahan-bahan yang 

mengandung pati cukup tinggi. Pengertian lain menyebutkan bahwa kerupuk 

merupakan jenis makanan kecil yang mengalami pengembangan volume membentuk 

produk yang porus dan mempunyai densitas rendah selamaproses penggorengan. 
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Demikian juga produk ekstrusi akan mengalami pengembangan pada saat 

pengolahannya. Pengembangan kerupuk merupakan proses ekspansi tiba-tiba dari 

uap air dalam struktur adonan sehingga diperoleh produk yang volumenya 

mengembang dan porus. Pada dasarnya kerupuk mentahdiproduksi dengan 

gelatinisasi pati adonan pada tahap pengukusan, selanjutnya adonan dicetak dan 

dikeringkan. Pada proses penggorengan akan terjadi penguapan air yang terikat 

dalam gel pati akibat peningkatan suhu dan dihasilkan tekanan uap yang mendesak 

gel pati sehingga terjadi pengembangan dan sekaligus terbentuk rongga-rongga udara 

pada kerupuk yang telah digoreng (Sutrisna Koeswara, 2009). 

Dari segi gizi, apabila diamati komposisinya, kerupuk dapat merupakan sumber 

kalori yang berasal dari pati (dan lemak apabila telah digoreng), serta sumber protein 

(apabila ikan dan udang benar-benar ditambahkan). Dari hasil analisis di 

laboratorium ditemukan bahwa kadar protein kerupuk mentah bervariasi dari 0.97 

sampai 11.04 % berat basah (dengan kadar air yang bervariasi dari 9.91 sampai 14 

%). Sedangkan kadar patinya bervariasi dari 10.27 sampai 26.37 % berat basah. 

Akan tetapi, bila diperhatikan bahwa fungsi kerupuk hanya sebagai makanan 

tambahan lauk pauk atau sebagai makanan kecil, maka jumlah yang dikonsumsinya 

pun hanya sedikit saja. Sehingga dalam hal ini kerupuk tidak dapat dikategorikan 

sebagai sumber protein maupun kalori. Artinya walaupun ada, peranannya kecil 

sekali dalam mensuplai baik kalori maupun protein. 

Produk olahan ikan lainnya adalah empek-mpek. Menurut sejarahnya, pempek  

telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Cina ke Palembang, yaitu di sekitar 

abad ke-16, saat Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di kesultanan Palembang-

Darussalam. Nama pempek atau empek-empek diyakini berasal dari sebutan "apek", 

yaitu sebutan untuk lelaki tua keturunan Cina. Berdasar cerita rakyat, sekitar tahun 

1617 seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan (tepian Sungai 

Musi) merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi. 

Hasil tangkapan itu belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas 

digoreng dan dipindang. Si apek kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia 

mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka, sehingga dihasilkan makanan 
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baru. Makanan baru tersebut dijajakan olehpara apek dengan bersepeda keliling kota. 

Oleh karena penjualnya dipanggil dengan sebutan "pek … apek", maka makanan 

tersebut akhirnya dikenal sebagai pempek atau empek-empek. Pada awalnya pempek 

dibuat dari ikan belida. Namun, dengan semakin langka dan  mahalnya harga ikan 

belida, ikan tersebut diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah, tetapi 

dengan rasa yang tetap gurih. Pada perkembangan selanjutnya, digunakan juga jenis 

ikan sungai lainnya, misalnya ikan putak, toman, dan bujuk. Dipakai juga jenis ikan 

laut seperti Tenggiri, Kakap Merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelah. 

Pengemasan Pangan 

Pengemasan merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap 

makanan atau bahan pangan, agar makanan atau bahan pangan baik yang belum 

diolah maupun yang telah mengalami pengolahan, dapat sampai ke tangan konsumen 

dengan “selamat”, secara kuantitas maupun kualitas. Pengemasan merupakan suatu 

cara dalam memberikan kondisi sekeliling yang tepat bagi bahan pangan. Menurut 

K.A. Buckle (1987), Fungsi suatu kemasan adalah : 

a. harus dapat mempertahankan produk agar bersih dan memberikan perlindungan 

terhdap kotoran dan pencemaran lainnya. 

b. harus memberi perlindungan pada bahan pangan terhadapkerusakan sisik, air, 

oksigen dan sinar 

c. harus berfungsi secara benar, efisien dan ekonomis dalam proses pengepakan 

d. harus mempunyai suatu tingkat kemudahan untuk dibentuk menurut rancangan 

e. harus memberi pengenalan, keterangan dan daya tarik penjualan. 

 

C. Identifikasi dan Perumusan Permasalahan  

Permasalahan yang dialami ada dua. Permasalahan pertama, fluktuasi harga 

ikan laut.  Hal ini terutama dipengaruhi oleh cuaca yang dapat menyebabkan 

tangkapan ikan sedikit atau banyak. Upaya untuk memundurkan menyimpan ikan 

ketika jumlah tangkapan banyak, bukan menjadi solusi, namun justru menjadi 

masalah baru. Karena semakin meningkatnya biaya operasional, dan dengan 

keterbatasan volume pendingin dapat menyebabkan kerusakan bahkan kebusukan 
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pada daging ikan. Hal itu dapat menyebabkan semakin menurunnya keuntungan 

pedagang ikan. Sehingga pedagang mau tidak mau harus menjual, agar segera 

mendapatkan uang meskipun tidak sesuai dengan harga yang diharapkan. 

Permasalahan kedua, pedagang ikan memiliki keterbatasan pengetahuan pasca 

panen ikan air laut. Beberapa pihak telah berupaya untuk membangkitkan semangat 

dan motivasi penduduk di daerah rawan abrasi pantai dengan memberikan pelatihan 

pengolahan produk kuliner, namun pengolahan tersebut masih terbatas pada olahan 

masakan siap saji yang memiliki umur simpan pendek. Nelayan dan pedagang 

memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi penanganan pasca panen 

yang tepat untuk mengolah produk berbasis ikan laut yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi, umur simpan lebih lama, dapat diterima konsumen, dan dapat mendukung 

Pantai Depok sebagai tujuan wisata.  

Dari identifikasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan perumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimanakah teknologi penanganan produk perikanan sehingga dapat menjadi 

produk yang memiliki nilai ekonomi dan memiliki mutu yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar. 

2. Bagaimanakah teknik pembuatan dan diversifikasi produk berbahan dasar produk 

perikanan? 

3. Bagaimanakah pengemasan yang aman dan tepat serta perhitungan ekonominya, 

sehingga produk olahan berbasis produk perikanan dapat diterima oleh 

konsumen?  

D. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dilaksanakan pengabdian pada masyarakat di  kawasan rawan abrasi 

pantai adalah 

1. Memberikan alternatif penanganan produk perikanan bagi Kelompok Usaha 

Bersama Mina Bahari 45, Kretek Bantul yang mampu menghasilkan produk yang 

dapat diterima konsumen  

2. Memberikan alternatif kepada konsumen berupa produk berbahan dasar produk 

perikanan yang siap konsumsi dan mempunyai umur simpan yang lama  
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3. Membuka peluang pengembangan home industry berbasis produk perikanan di 

wilayah Pantai Depok sebagai upaya membangkitkan sekaligus meningkatkan 

tingkat ekonomi korban rawan abrasi pantai dan menyongsong ditetapkannya 

Pantai Depok sebagai Indonesia Aerosport Center.  

 

E. Manfaat Kegiatan 

1. Bagi kelompok usaha: 

a. Mengetahui teknik penanganan pasca panen produk perikanan sehingga dapat 

memproduksi yaitu kerupuk telur gabus, Empek-mpek dan fillet daging cryspi.  

b. Memberikan gambaran peluang pengembangan home industry berbasis 

agribisnis, sehingga bisa membangkitkan perekonomian pasca abrasi sekaligus 

mendukung ditetapkannya Pantai Depok sebagai Indonesia Aerosport Center. 

2. Bagi Masyarakat (Konsumen) : 

Memberikan alternatif pilihan produk berbasis perikanan yang siap pakai dan tahan 

lama 

3.  Bagi Pelaksana Pengabdian : 

a. Adanya transfer iptek dan ketrampilan yang dimiliki kepada pedagang ikan 

dan nelayan  

b. Merupakan perwujudan pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi 

4. Bagi Lembaga (UNY) 

Meningkatkan kerjasama antara universitas, dengan instansi terkait (Bantul) 

dalam kaitannya transfer IPTEK dan ketrampilan kepada pihak yang 

membutuhkan 
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I. METODE KEGIATAN PPM 

 

 

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM  

Pelaksanaan kegiatan ini tidak diikuti semua anggota Kelompok Usaha Bersama 

Mina Bahari 45, Kretek Bantul yang mengikuti sebanyak 10 orang pemilik tempat 

makan yang dilibatkan dalam pengabdian masyarakat ini, serta dapat 

menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain. 

Khalayak sasaran adalah pihak yang menerima manfaatnya secara langsung, 

dalam hal ini adalah pemilik usaha tempat makan. 

Khalayak sasaran antara : pihak yang menerima manfaat penerapan ipteks ini 

secara tidak langsung maupun langsung, dalam hal ini adalah kelompok usaha 

bersama Mina Baharai 45, Kretek Bantul Yogyakarta.  

Khalayak sasaran antara yang strategis, yaitu : 

a. anggota KUB Mina Bahari 45 yang memiliki kemauan untuk dilibatkan 

dalam penerapan ipteks 

b. anggota KUB Mina Bahari 45 yang memiliki kemampuan untuk 

menyebarluaskan hasil kegiatan baik kemampuan tersebut karena 

kedudukannya sebagai pengurus KUB maupun karena pengaruh/kewibawaan 

yang dimiliki di KUB Mina Bahari 

c. aparat pemerintah terkait : pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah 

Kabupaten Bantul yang membawahi tempat pelaksanaan pengabdian. 

Khalayak sasaran antara yang strategis ini diharapkan mampu menyebarluaskan 

kegiatan pengabdian kepada seluruh pedagang atau pemilik usaha rumah makan di 

pantai Depok, Kretek yang lain.  

 

B. Metode Kegiatan 

1. Ceramah dan diskusi dengan petani mengenai karakteristik ikan laut sebagai salah 

satu produk perikanan laut, manfaat bagi kesehatan dan penanganan pasca 

panennya dan teori pembuatan produk berbasis ikan laut. 
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2. Pembuatan produk berbahan dasar ikan laut yaitu kerupuk kuku macan, tahu 

bakso, mpek-empek dan nugget ikan sekaligus uji penerimaan produk oleh 

masyarakat 

3. Pengembangan home industry dengan diskusi mengenai: 

a. Penentuan harga jual 

b. Penjelasan mengenai persyaratan kemasan dan label 

c. penjelasan mengenai persyaratan bagi home industry untuk memasarkan 

produknya di masyarakat luas (sanitasi hygiene, perijinan pendirian home 

industry) 

 

C. Langkah-langkah kegiatan PPM 

Upaya untuk memecahkan masalah penanganan pasca panen ikan laut dilakukan 

dengan cara : 

a. Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah bagi ikan laut yang memiliki 

umur simpan lebih lama dibandingkan kondisi ikan segar, hal ini dilakukan 

dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah ikan laut 

menjadi kerupuk kuku macan, tahu bakso, mpek-empek dan nugget ikan.  

b. Meningkatkan nilai tambah ikan laut, maka masyarakat perlu diberikan 

ketrampilan mengenai karakteristik dan penanganan pasca panen ikan laut 

sampai dengan teknik pengolahan menjadi produk yang lebih tahan lama yaitu 

kerupuk kuku macan, tahu bakso, mpek-empek dan nugget ikan. 

c. Pembekalan pengetahuan mengenai sanitasi hygiene, keamanan pangan, 

pengemasan yang baik dan dilakukan uji kesukaan terhadap produk yang 

dibuat. Sehingga produk yang dihasilkan diharapkan aman dan dapat diterima 

oleh konsumen.  

d. Praktik teknologi pengolahan ikan laut menjadi kerupuk kuku macan, tahu 

bakso, mpek-empek dan nugget ikan. 

e. Praktik penentuan rendemen, harga jual, pengemasan dan penentuan umur 

kadaluarsa pada produk 
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendorong:  

a. Anggota Kelompok Usaha Bersama Mina Bahari 45 dalam melaksanakan 

kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan untuk mendukung pelaksanaan 

pelatihan yang dapat membuka usaha berbasis pangan 

b. Anggota Kelompok Usaha Bersama Mina Bahari 45 yang dilatih benar-benar 

memerlukan teknologi pengolahan ikan laut  sebab didaerah Pantai Depok, Kretek 

Bantul belum ada oleh-oleh yang merupakan icon produk bagi tempat wisata 

sehingga partisipasi dan semangatnya terlihat pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan 

 

Faktor penghambat: 

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan adalah menyesuaikan 

waktu anatara tim pengabdi dan kelompok usaha bersama, sebab waktu-waktu hari 

sabtu dan minggu merupakan hari yang ramai bagi peserta pelatihan, sedangkan tim 

pengabdi memiliki waktu luang ketika hari sabtu dan minggu. Sehingga waktu 

dilakukan jum’at dan sabtu pagi. 
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III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

 

A. Hasil Pelaksanaan kegiatan PPM 

Pelaksanaan PPM di Kub mina Bahari 45 dilatarbelakangi oleh adanya abrasi 

pantai yang mengakibatkan terjadinya kerusakan beberapa rumah makan di Pantai 

Depok dan belum adanya icon produk yang dapat menjadi oleh-oleh khas bagi 

wisatawan di kawasan Pantai Depok. Pelaksanaan PPM diikuti oleh 10 peserta yang 

merupakan anggota KUB Mina Bahari 45. Pelaksanaan PPM dilaksanakan dengan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi mengenai penanganan bahan, sanitasi 

hygiene, pengemasan, pelabelen, sertifikasi pangan, penentuan harga jual dan strategi 

pemasaran produk. Sedangkan pelaksanaan praktik dilakukan untuk mengolah ikan 

laut menjadi beberapa produk olahan yang memiliki umur simpan lebih lama yaitu 

kerupuk kuku macan, tahu bakso, mpek-empek dan nugget ikan. Pembuatan produk 

berbasis ikan diberikan dengan praktik pembuatan hingga pemilihan jenis kemasan 

yang tepat sesuai dengan produk yang dibuat. Penentuan harga jual juga dipraktikkan 

oleh peserta pelatihan, sehingga peserta dapat menentukan harga jual dengan metode 

yang sederhana yaitu metode mark-up. 

 

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

1. Pemberian materi dengan ceramah dan diskusi 

Pemberian materi teknologi pengolahan ikan meliputi penanganan bahan, 

sanitasi higiene, pengemasan, pelabelan, sertifikasi pangan, penentuan harga jual dan 

strategi pemasaran produk. Peserta pelatihan mendapatkan materi yang akan 

diberikan. Materi penanganan bahan diperlukan agar peserta mengerti pentingnya 

penanganan bahan baku terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Ikan memerlukan 

penanganan yang cepat karena kadar airnya yang tinggi dan kadar proteinnya yang 

tinggi sehingga menyebabkan ikan cepat  rusak. Penanganan produk meliputi 

pembersihan, pemilihan, penyimpanan. Sanitasi higiene meliputi higiene personal, 

pakaian, lingkungan kerja, peralatan. Kebersihan ketika penanganan bahan baku, 
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pengolahan hingga pengemasan sangat penting diperhatikan untuk memberikan 

produk yang aman dan bersih. 

Pengemasan berkaitan dengan pemilihan jenis kemasan, peralatan 

pengemasan yang sesuai dengan jenis kemasan yang digunakan. Pada materi ini, 

peserta diberikan informasi mengenai bagaimana memilih jenis kemasan yang 

disesuaikan dengan produk yang akan dikemas, peralatan apa yang dibutuhkan dan 

bagaimana mengoperasikan peralatan tersebut sehingga kemasan yang dihasilkan 

dapat melindungi produk sehingga umur simpannya lebih lama. Materi labeling 

diberikan agar peserta mengetahui pesyaratan informasi apa yang harus ada dalam 

label pangan sesuai dengan undang-undang label pangan.  

Materi penetapan harga jual diberikan pada peserta, materi ini didasarkan 

pada produk yang dibuat oleh peserta. Hal ini dimaksudkan agar peserta memiliki 

gambaran bagaiamana menentukan harga jual suatu produk dan dapat diaplikasikan 

pada pembuatan produk yang lain. Pada materi ini, peserta diberi tugas untuk 

menentukan suatu harga produk, kemudian dievaluasi oleh tim pengabdi. Teori dan 

aplikasi praktis mengenai strategi pemasaran dan bagaimana merebut pasar diberikan 

sebagai upaya untuk memberikan gambaran dan memilih cara pemasaran yang 

paling tepat untuk produk olahan ikan. 

Teori mengenai sertifikasi pangan terutama dinkes PIRT dan BP-POM. 

Peserta diberikan gambaran dan informasi jenis-jenis produk yang dapat disertifikasi 

di Dinkes dan produk yang tidak dapat disertifikasi di dinkes tetapi harus ke BP-

POM. Selain itu juga diberikan penjelasan mengenai persyaratan utuk pengajuan 

serifikasi, dan prosedur pengajuan sertifikasi.     

 

2. Teknologi pengolahan ikan  

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan sebanyak 3 kali yaitu 

tanggal 3 dan 4 September serta 3 Oktober 2015. Pembuatan olahan ikan dilakukan 

dengan menjelaskan karakteristik ikan yang baik dan tidak baik, dan bagaimana 

penanganan ikan segar sehingga dapat meminimalkan kemunduran mutu.  
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Pemilihan bahan baku 

Pada dasarnya semua ikan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan 

olahan ikan, namun yang paling baik adalah ikan yang berdaging putih karena akan 

memberikan kenampakan yang lebih baik dibandingkan ikan yang berdaging merah.  

Pemfiletan  

Proses ini dilakukan untuk memisahkan daging ikan dari tulangnya. Sehingga 

daging siap digunakan untuk diolah lebih lanjut menjadi kerupuk kuku macan, tahu 

bakso, mpek-empek dan nugget ikan.  

Pencucian 

Daging ikan yang diperoleh kemudian dicuci sehingga bersih dari kotoran atau 

darah dan sisik yang ada.  

 

3. Teknologi diversifikasi  olahan berbasis ikan 

Diversifikasi produk adalah penganekaragaman produk. Jadi di awal suatu produk 

utama dapat dijadikan berbagai produk. Untuk diversifikasi produk ini diperlukan 

kreativitas, inovasi, penelitian, modal, promosi atau komunikasi pasaran. 

 

 

RESEP PEMPEK IKAN TENGIRI 

 

Bahan A 

50  gram terigu 

200  ml air 

2  sdm garam 

2  sdt gula pasir 

 4  siung bawang putih dihaluskan 

2  sdm minyak goring 

 

Bahan B 

1  kg daging ikan tengiri, dihaluskan, dimasukkan ke pendingin sblm digunakan 

200  ml air 

2  butir telur kocok lepas 



15 

 

Bahan C 

1 kg  tepung sagu tani/ tapioca (secukupnya) 

 

Cara membuat: 

1. Campurkan bahan A: terigu, air, garam, gula pasir dan bawang putih halus. 

Aduk rata, masak diatas api kecil sambil diaduk-aduk hingga mengental. 

Angkat. Masukkan minyak goring, aduk rata dan dinginkan. SImpan di 

lemari es/kulkas sekitar 30 menit. Sisihkan. 

2. Keluarkan ikan tengiri yang sudah dihaluska dari pendingin/freezer., biarkan 

mencair. Dalam keadaan masih dingin, campurkan air dan telur. Aduk rata 

dengan tangan hingga homogen. 

3. Keluarkan bahan A dari kulkas, campurkan dengan bahan B, aduk dengan 

tangan hingga rata. 

4. Masukkan bahan C (sagu tani) sebagian dulu, kemudian aduk dengan tangan 

(ujung jari) asal rata saja jangan diuleni terlalu lama. Tambahkan lagi 

sebagian, aduk lagi dengan ujung jari asal rata. Hentikan penambahan sagu 

jika dirasa adonan sudah cukup dan bias dipulung 

5. Adonan siap dibentuk sesuai selera. 

6. Rebus pempek yang sudah dibentuk dalam air mendidih yang diberi sedikit 

minyak goreng hingga pempeng mengambang. Angkat dan tiriskan 

7. Pempek siap digoreng. 

 

RESEP NUGGET IKAN TUNA 

 

Bahan : 

350  gram daging ikan tuna ( giling halus ) 

3   butir telur ayam 

4   siung bawang putih ( haluskan ) 

6   butir bawang merah ( haluskan ) 

1/2  sendok teh merica bubuk 

1   buah wortel cincang kecil-kecil 
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100  gram tepung terigu 

1   sendok teh gula pasir 

20   gram garam  

penyedap rasa secukupnya 

tepung panir atau tepung roti secukupnya 

minyak untuk menggoreng secukupnya 

 

Cara Membuat Nugget Ikan : 

1. campur daging ikan yang sudah digiling halus dengan tepung terigu, wortel, 

bawang merah, bawang putih, merica bubuk, gula, garam dan penyedap rasa, 

aduk sampai semua bahan tercampur rata 

2. masukkan adonan kedalam loyang kotak yang sudah dioles dengan minyak 

supaya tidak lengket lalu ratakan 

3. kukus dalam langseng selama 1 jam atau sampai matang dan tidak pucat, 

angkat dan diamkan sampai dingin 

4. keluarkan adonan dari loyang kemudian dipotong-potong kotak dengan 

ukuran sesuai selera 

5. kocok telur dalam satu wadah 

6. celupkan potongan nugget kedalam telur kocok kemudian gulingkan dengan 

tepung roti sampai permukaanya tertutup rapat 

7. panaskan minyak lalu goreng nugget diatas api sedang sampai matang sambil 

dibolak-balik, angkat tiriskan 

8. nugget ikan siap untuk dinikmati 

 

 

RESEP TAHU BAKSO TUNA 

 

Bahan 

150  gram ikan tuna 

50  gram daging ayam bagian dada 

2  siung bawang putih, haluskan 

http://resepcaramasak.com/resep-cara-bikin-nugget-ikan-tenggiri-enak/
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2  putih telur 

1  sdm bawang merah goring 

½  sdt gula pasir 

½  sdt merica bubuk 

1 sdt garam 

100  gram sagu tani/tapioka 

1  buah wortel, serut dengan parutan keju 

Cara pembuatan: 

1. Campur semua bahan dan digiling hingga rata. 

2. Masukkan dalam tahu  

3. Rebus hingga matang 

4. Kukus untuk menuntaskan airnya 

5. Tahu bakso siap dikemas 

 

RESEP KERUPUK ATOM TENGIRI 

 

 

Bahan: 

200  gram ikan tengiri, giling halus 

300  gram tepung sagu/tapioka 

20  gram gula pasir 

1 sdt soda kue 

¼  sdt garam 

2  butir telur 

Cara pembuatan: 

1. Gula pasir+garam+penyedap rasa+soda kue dicampur 

2. Kocok telur masukkan dalaam daging + bumbu 

3. Masukkan tepung sagu dan diuleni hingga kalis dan dapat dibentuk 

4. Dibentuk, direndam dalam minyak dingin 

5. Digoreng api kecil sampai matang sambil diaduk-aduk 
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4. Teknologi pengemasan (heat sealing) dan labeling 

Pengemasan produk berbasis ikan menggunakan metode heat sealing. Prinsip 

heat sealing (pengemasan biasa) adalah penutupan kemasan berbahan plastik 

menggunakan panas dengan menggabungkan dua jenis plastik berbahan sama. 

Pengemasan cara biasa memiliki keuntungan diantaranya mudah, murah ,alat 

sederhana. Heat sealing ini menggunakan impulse sealer yaiatu alat untuk 

merekatkan plastic (tipe PE/PP) dengan menggunakan system pemanas elektrik. Cara 

penggunaan impulse sealer adalah: mengatur panas sesuai dengan ketebalan plastic 

yang akan direkaatkana, kemudian jepit bagian plastic yang akan direkatkan. Lampu 

indicator akan menyala pada saat plastic dijepitkan, dan lampu indikaator akan 

padam secara otomatis (2 detik) yang berarti proses perekatan sudah selesai. 

Labeling pada produk olahan berbasis jamur dilakukan agar produk lebih 

menaraik, selain itu juga memenuhi persyaratan kemasan pangan. Hal-hal yang 

seharusnya ada atau tercantum dalam label produk makanan adalah sebagai berikut: 

a) Nama produk 

Nama Produk adalah nama dari makanan atau produk pangan yang terdapat 

di dalam kemasan 

b) Cap / Trade mark bila ada 

Suatu usaha sebaiknya memiliki cap atau trade mark atau merek dagang. Cap 

berbeda dengan nama produk dan bisa tidak berhubungan dengan produk 

yang ada di dalamnya. 

c) Komposisi / daftar bahan yang digunakan 

Komposisi atau daftar bahan merupakan keterangan yang menggambarkan 

tentang semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan 

tersebut. Cara penulisan komposisi bahan penyusun dimulai dari bahan 

mayor atau bahan utama atau bahan yang paling banyak digunakan sampai 

yang terkecil. 

d) Netto atau volume bersih 

Netto atau berat bersih dan volume bersih menggambarkan bobot atau 

volume produk yang sesungguhnya. Apabila bobot produk berarti bobot 

produk yang sesungguhnya tanpa bobot bahan pengemas. 
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e) Nama pihak produksi 

Nama pihak produksi adalah nama perusahaan yang membuat atau mengolah 

produk makanan tersebut. 

f) Distributor atau pihak yang mengedarkan bila ada. 

Dalam kemasan juga harus mencantumkan pihak-pihak tertentu seperti 

pengepak atau importir bila ada. 

g) No Registrasi Dinas Kesehatan 

Nomor registrasi ini sebagai bukti bahwa produk tersebut telah teruji dan 

dinyatakan aman untuk dikonsumsi. 

h) Kode Produksi 

Kode produksi adalah kode yang menyatakan tentang batch produksi dari 

produk pada saat pembuatan yang isinya tanggal produksi dan angka atau 

hurup lainnya yang mencirikan dengan jelas produk tersebut. 

i) Keterangan kadaluarsa 

Keterangan kadaluarsa adalah keterangan yang menyatakan umur produk 

yang masih layak untuk dikonsumsi. Menurut Julianti dan Nurminah (2006), 

keterangan kadaluarsa dapat ditulis: 

 Best before date : produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat 

dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang tercantum terlewati. 

 Use by date : produk tidak dapat dikonsumsi, karena berbahaya bagi 

kesehatan manusia (produk yang sangat mudah rusak oleh mikroba) 

setelah tanggal yang tercantum terlewati. 

j) Logo halal 

Untuk produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi ”halal” dari MUI 

harus mencantumkan logo halal yang standard disertai dengan nomor 

sertifikasinya. 

k) Keterangan Lainnya 

Selain yang telah diuraikan di atas masih ada lagi keterangan-ketrangan 

lain yang perlu dicantumkan dalam label kemasan makanan yang 

bermaksud memberi petunjuk, saran, atau yang lainnya demi keamanan 

konsumen. 
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5. Analisis kedaluarsa produk olahan ikan 

Analisis kadaluarsa pada produk berbasis ikan dilakukan secara indrawi, 

artinya menggunakan parameter aroma, tekstur dan rasa. Cara pengujian kadaluarsa 

dengan mengemas produk menggunakan plastic ukuran 1 mm, atau toples plastic dan 

disimpan pada suhu ruang. Evaluasi tekstur, aroma dan rasa dilakukan setiap 

minggu. Standar tekstur adalah renyah, aroma (sesuai dengan produk, sempe, egg 

roll dan kembang goyang: manis dan tidak ada bau menyimpang misalkan tengik; 

untuk pangsit: gurih dan tidak tengik), sedangkan rasa adalah tidak ada perubahan 

rasa yaitu manis untuk egg roll, sempe dan kembang goyang, sedangkan pangit: 

gurih). 

Berdasarkan analisis waktu kadaluarsa, maka dapat diketahui bahwa kerupuk 

kuku macaan hingga 3 bulan produk masih memiliki karakteristik mutu sesuai 

dengan standar. Tahu bakso ikan, nugget dan mpek-empek memiliki umur simpan 

lebih dari 4 bulan. Apabila disimpan dalam kondisi belu maka produk-produk frozen 

food (nugget, tahu bakso dan mpek-empek) memiliki umur simpan hingga 12 bulan. 

Adapun amandemen tentang Food Labelling Regulation  yang dikeluarkan oleh 

Codex Alimentarius Commission (CAC) Th 1999 : 

Untuk produk yang kadaluwarsanya kurang dari 3 bulan: wajib mencantuman 

tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa. Pencantumannya setelah kata “Best before 

..........” diikuti tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa. Untuk produk yang 

kadaluwarsanya lebih dari 3 bulan: wajib mencantuman tanggal, bulan, tahun 

kadaluwarsa, pencantumannya setelah kata “Best before  end  ..........” diikuti tanggal, 

bulan, tahun kadaluwarsa. Tujuh jenis produk pangan yang tidak memerlukan 

pencantuman tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa: 1) buah, sayuran segar, kentang 

yang belum dikupas; 2) minuman mengandung alkohol   10% (v/v); 3) makanan 

yang diproduksi untuk dikonsumsi kurang dari 24 jam; 4) vinegar; 5) garam meja; 6) 

gula pasir; 7) produk konvensionary yang bahan bakunya hanya berupa gula + flavor 

atau gula + pewarna. 
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IV. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

a. Alternatif pengolahan ikan menjadi produk yang lebih lama umur simpannya 

yaitu kerupuk kuku macan, bakso tahu, nugget dan mpek-empek dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

b. Produk kerupuk kuku macan dapat dijual dengan harga Rp 6000,-/ 75 gram; tahu 

bakso Rp 10.000/ 10 biji; mpek-mpek Rp 12.000/kemasan (200 gram) dan 

nugget dengan harga Rp 12.000,- per 250 gram. 

c. Berdasarkan evaluasi masa kadaluarsa, maka kerupuk kuku macan masih dapat 

bertahan selama 3 bulan dengan kondisi yang masih baik, sedangkan nugget, 

tahu bakso dan mpek-mpek dengan kodnsi beku dapat disimpan hingga 12 

bulan. 

 

B. Saran 

Perlu lanjutan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan usaha penyimpanan 

olahan ikan, khususnya frozen food yaitu mpek-empek, nugget dan tahu bakso 

dengan menggunakan kemasan vakum, sehingga umur simpannya dapat lebih 

lama lagi.  
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Lampiran. 1. 
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DOKUMENTASI 

 

  

Peserta pelatihan dari pemilik warung 

makan 

Pemberian materi  

  
Pemberian materi pelatihan Bahan-bahan pembuatan produk 

berbasis ikan 

  
Proses pemfiletan dan pengecilan 

ukuran 
Proses penghalusan ikan 



28 

 

  
Proses pembuatan produk Proses pengisian tahu bakso 

  

Proses pembuatan kerupuk kuku macan 
Proses penggorengan kerupuk kuku 

macan 

 
 

Proses penggorengan kerupuk kuku 

macan 

Proses penggorengan kerupuk kuku 

macan 

  
Kerupuk kuku macan Kerupuk kuku macan 
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Tahu bakso ikan Tahu Bakso ikan 

  

Kemasan kerupuk kuku macan Mina 

Bahari 

Kemasan Tahu Bakso ikan  Mina 

Bahari 

  

Kemasan Nugget ikan Mina Bahari Kemasan mpek-empek ikan Mina 

Bahari 
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Oleh :  

TIM PPM FT UNY 
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Yuriani, M. Pd 

Titin Hera Widi Handayani, M.Pd 
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RESEP PEMPEK IKAN TENGIRI 

 

 

 

 

Bahan A 

50 gram terigu 

200 ml air 

2 sdm garam 

2 sdt gula pasir 

 4 siung bawang putih dihaluskan 

2 sdm minyak goring 

Bahan B 

1 kg daging ikan tengiri, dihaluskan dan dimasukkan ke pendingin sebelum 

digunakan 

200 ml air 

2 butir telur kocok lepas 

Bahan C 

1 kg tepung sagu tani (secukupnya) 

Cara membuat: 

8. Campurkan bahan A: terigu, air, garam, gula pasir dan bawang putih halus. 

Aduk rata, masak diatas api kecil sambil diaduk-aduk hingga mengental. 

ANgkat. Masukkan minyak goring, aduk rata dan dinginkan. SImpan di 

lemari es/kulkas sekitar 30 menit. Sisihkan. 

9. Keluarkan ikan tengiri yang sudah dihaluska dari pendingin/freezer., biarkan 

mencair. Dalam keadaan masih dingin, campurkan air dan telur. Aduk rata 

dengan tangan hingga homogen. 

10. Keluarkan bahan A dari kulkas, campurkan dengan bahan B, aduk dengan 

tangan hingga rata. 

11. Masukkan bahan C (sagu tani) sebagian dulu, kemudian aduk dengan tangan 

(ujung jari) asal rata saja jangan diuleni terlalu lama. Tambahkan lagi 

sebagian, aduk lagi dengan ujung jari asal rata. Hentikan penambahan sagu 

jika dirasa adonan sudah cukup dan bias dipulung 
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12. Adonan siap dibentuk sesuai selera. 

13. Rebus pempek yang sudah dibentuk dalam air mendidih yang diberi sedikit 

minyak goring hingga pempeng mengambang. Angkat dan tiriskan 

14. Pempek siap digoreng. 
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RESEP NUGGET IKAN TUNA 

 

Bahan : 

 350 gr daging ikan tuna ( giling halus ) 

 3 butir telur ayam 

 4 siung bawang putih ( haluskan ) 

 6 butir bawang merah ( haluskan ) 

 1/2 sendok teh merica bubuk 

 1 buah wortel cincang kecil-kecil 

 100 gram tepung terigu 

 1 sendok teh gula pasir 

 garam secukupnya 

 penyedap rasa secukupnya 

 tepung panir atau tepung roti secukupnya 

 minyak untuk menggoreng secukupnya 

Cara Membuat Nugget Ikan : 

9. campur daging ikan yang sudah digiling halus dengan tepung terigu, wortel, 

bawang merah, bawang putih, merica bubuk, gula, garam dan penyedap rasa, 

aduk sampai semua bahan tercampur rata 

10. masukkan adonan kedalam loyang kotak yang sudah dioles dengan minyak 

supaya tidak lengket lalu ratakan 

11. kukus dalam langseng selama 1 jam atau sampai matang dan tidak pucat, 

angkat dan diamkan sampai dingin 

12. keluarkan adonan dari loyang kemudian dipotong-potong kotak dengan 

ukuran sesuai selera 

13. kocok telur dalam satu wadah 

14. celupkan potongan nugget kedalam telur kocok kemudian gulingkan dengan 

tepung roti sampai permukaanya tertutup rapat 

15. panaskan minyak lalu goreng nugget diatas api sedang sampai matang sambil 

dibolak-balik, angkat tiriskan 

16. nugget ikan siap untuk dinikmati 

http://resepcaramasak.com/resep-cara-bikin-nugget-ikan-tenggiri-enak/
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RESEP TAHU BAKSO TUNA 

 

 

Bahan 

150 grm ikan tuna 

50 gram daging ayam bagian dada 

2 siung bawang putih, haluskan 

2 putih telur 

1 sdm bawang merah goring 

½ sdt gula pasir 

½ sdt merica bubuk 

1sdt garam 

100 gram sagu tani 

1 buah wortel, serut dengan parutan keju 

Cara pembuatan: 

1. Campur semua bahan dan digiling hingga rata. 

2. Masukkan dalam tahu  

3. Rebus hingga matang 

4. Kukus untuk menuntaskan airnya 

5. Tahu bakso siap dikemas 
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RESEP KERUPUK ATOM TENGIRI 

 

 

Bahan: 

200 gram ikan tengiri, giling halus 

300 gram tepung sagu 

20 gram gula pasir 

1sdt soda kue 

¼ sdt garam 

2 butir telur 

Cara pembuatan: 

6. Gula pasir+garam+penyedap rasa+soda kue dicampur 

7. Kocok telur masukkan dalaam daging + bumbu 

8. Masukkan tepung sagu dan diuleni hingga kalis dan dapat dibentuk 

9. Dibentuk, direndam dalam minyak dingin 

10. Digoreng api kecil sampai matang sambil diaduk-aduk 
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SANITASI DAN HIGIENE 

 

Pengertian Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan 

pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat 

kesehatan manusia. Usaha tersebut ditujukan pada upaya pencegahan atau penolakan 

berbagai faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit. 

Hygiene Ilmu kesehatan dan pencegahan timbulnya penyakit. Seorang juru 

masak disamping harus mampu mengolah makanan yang enak rasanya, menarik 

penampilannya, juga harus aman dimakan. Untuk itu maka makanan harus bebas dari 

bakteri atau kuman penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. 

Kesehatan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan 

terutama sekali dipengaruhi oleh makanan. Seorang juru masak harus mengutamakan 

kesehatannya, karena persiapan berbagai jenis makanan yang akan ditangani dan 

akan diberikan pada langganan sudah pernah disterilkan dulu. 

Oleh karena itu, berbagai jenis bahan makanan yang mudah menjadi busuk 

harus dijaga dari pertumbuhan organisme racun makanan. Seorang juru masak 

mempunyai tanggung jawab yang cukup berat, karena itu mulai bahan baku, alat 

yang dipakai serta lingkungan yang ada hendaknya dalam keadaan bersih. 

Secara umum sanitasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan makanan terkait 

dengan 3 aspek yaitu: 

1. Hygiene Perorangan 

Kesehatan perseorangan yang harus dijaga adalah memelihara kesehatan diri, 

meliputi kebiasaan hidup bersih, makan teratur, pemenuhan udara segar, olah 

raga dan tidur yang teratur, serta hindari stress.  

a. Mandi 

Orang yang bekerja didapur (penjamah makanan) sebaiknya mandi dan 

mencuci tangan diperlukan untuk mencegah tertularnya kuman penyakit baik 

dari pakaian atau benda lain kepada makanan. Tangan harus dicuci berkali-

kali terutama sesudah menggunakan kamar kecil dan sebelum memegang 

makanan.dan sebaiknya jam tangan, cincin/perhiasan yang 
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menempel ditangan sebaiknya dilepas pada waktu bekerja didapur.Hal ini 

selain tidak mengganggu dalam bekerja juga mencegah tumbuhnya bakteri 

pada makanan. 

b. Rambut 

Sepotong rambut yang terdapat pada makanan sangat mengerikan betapa 

joroknya juru masak dan makanan tersebut tidak sehat. Untuk menjaga 

kesehatan makanan maka: 

Rambut diikat rapi sehingga tidak mengganggu pada waktu bekerja,selalu 

memakai tutup kepala untuk mencegah agar rambut yang rontok tidak 

terjatuh kedalam makanan 

c. Wajah 

Wajah dirias seperlunya, jangan menggunakan kosmetik yang berlebihan. 

Janganlah menyeka wajah dengan tangan pada waktu mengolah makanan. 

Pakaialah sapu tangan atau tissue. 

d. Mulut 

Jugalah kesehatan mulut dan gigi biasakanlah menggosok gigi sehabis makan 

secara teratur. Jangan bersin didekat makanan , kalau terpaksa bersin maka 

palingkan muka dan tutup mulut dengan sapu tangan. dan jangan merokok 

selama bekerja di dapur. Mulut dan hidung adalah organ tubuh. 

e. Luka dan Terpotong 

Orang-orang yang mempunyai luka jangan memegang makanan. Tangan 

yang terluka harus ditutup dan dibalut dengan bahan steril.  

f. Merokok 

Jangan merokok di tempat makanan yang sudah disiapkan. Resiko abu dan 

tembakau akan masuk ke dalam makanan. Kuman penyakit dapat menular 

jika puntung rokok itu dibuang pada sembarang tempat.  

g. Pakaian kerja didapur 

Setiap orang yang menangani makanan harus menggunakan pakaian 

pelindung atau celemek yang bersih. Perlu dipikirkan berat ringannya bahan, 

ketahanan cuci, kekuatan dan daya serap serta warna yang cocok. 

2. Lingkungan 
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a. Halaman 

Halaman harus selalu dijaga kebersihannya, terutama area yang digunakan 

untuk proses pengolahan makanan.hal ini untuk mencegah timbulnya lalat 

sehingga pada waktu menghidangkan akan terjaga kebersihannya.  

b. Lantai 

Lantai dapur agar dijaga tetap kering dan bersih sebaiknya mudah di pel, 

tahan lama dan tahan serap. Sebaiknya lantai terbuat dari ubin, teraso serta 

permukaannya kering. Lantai becek merupakan tempat yang baik bagi 

berkembang biaknya bakteri. 

c. Dinding 

Bersihkan dinding dengan bahan pembersih dan keringkan. Warna dinding 

sebaiknya dipilih warna terang. Permukaannya dapat dicat atau dari keramik 

karena permukaannya halus dan dapat dicuci dengan mudah.  

d. Langit-langit 

Langit-langit sebaiknya rata walaupun ada celah-celah atau lubang udara. 

Cerobong asap atau exshaud hood sangat diperlukan untuk kesehatan di 

dapur. 

e. Ventilasi 

Pertukaran udara sangat penting untuk kesehatan tubuh. Udara yang pengap 

akan hilang karena adanya angin, tetapi angin juga merupakan suiuber 

kotoran dun harus diperhatikan kebersihannya.  

f. Penerangan 

Penerangan sangat diperlukan di dapur baik penerangan dari sinar matahari 

maupun penerangan buatan seperti lampu untuk menghindari ketegangan 

mata. Dengan penerangan yang baik kotoran-kotoran mudah terlihat. 

g. Jendela  

Jendela yang ada didapur sebaiknya dibersihkan pads bagian luar dan bagian 

dalamnya. Jendela perlu dibuka untuk pergantian udara.  

h. Saluran Air Limbah 

Saluran air limbah tidak boleh tersumbat oleh kotoran atau lemak 
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Persediaan air panas dan dingin diusahakan selalu ada. Kamar kecil untuk 

laki-laki dan wanita harus terpisah dan dijauhkan dart ruangan untuk 

menyiapkan makanan. Tempat cuci tangan harus disediakan terpisah dengan 

bak pencuci piring. 

3. Peralatan 

Sanitasi peralatan dapur sangat penting. Hal ini untuk mencegah timbulnya 

risiko-resiko kesehatan seperti alat kotor dan tidak bersih. Peralatan harus 

kuat dan rata, maksudnya agar bahan-bahan makanan tidak dapat meresap, 

peralatan harus tahan karat dan tidak mudah pecah, terbuat dart bahan anti 

racun dan bakteri. 

4. Penanganan Makanan 

Penanganan makanan sangat penting karena hal ini berkaitan dengan berisiko 

keracunan dan sakit perut maka kualitas makanan harus dijaga terutama bila 

kita melayani makanan untuk orang lain atau untuk dijual. Bila ditinjau dart 

bahan makanan yang sering dkonsumsi sebagian besar berasal dart bahan 

makanan hewani antara lain yang berasal dart binatang seperti daging, 

unggas, ikan , dll sedangkan yang berasal dart nabati contoh: sayur, buah dll 

bahan makanan hewani lebih mudah rusak atau busuk Ada jenis makanan 

yang tahan racun antara lain : makanan yang di sterilkan dan makanan yang 

di awetkan dengan mempertinggi kadar gula, garam atau cuka sedangkan 

makanan yang mudah ditumbuhi bakteri antara lain : kaldu, saus. Daging dan 

olahannya.. 

 

Keempat hal tersebut diatas saling kait-mengait, bukan merupakan pilihan, 

karena keempat hal tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh mengabaikan salah satu 

diantaranya. 
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PENGEMASAN DAN PELABELAN PRODUK 

 

Kebanyakan produk fisik harus dikemas dan diberi label. Definisi 

pengemasan yaitu semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah produk. 

Wadah atau pembungkus suatu barang dagangan ini disebut kemasan. Kemasan yang 

dirancang dengan baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi. Dengan 

pengertian ini kemasan mempunyai fungsi untuk: 

1. melindungi produk dari pengaruh lingkungan luar (sinar matahari, suhu, 

kelembaban udara, polusi dan lain-lain). 

2. membantu penjual dan pembeli dalam mengenali kuantitas, ukuran, bobot 

dan takaran suatu barang. 

3. memudahkan pemindahan barang dari tangan penjual ke pembeli, dan 

pengangkutan di sepanjang saluran distribusi. 

Sedangkan pelabelan yaitu pemberian etiket sederhana yang ditempelkan 

pada produk tersebut. Label melakukan beberapa fungsi yaitu mengidentifikasi 

produk atau merek, menunjukkan kelas produk, dan menjelaskan produk: siapa 

pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimana 

digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. 

Peranan kemasan yang hanya mencakup tiga fungsi di atas berlaku bagi 

produk-produk generik yang tidak memerlukan merek atau identitas, misalnya beras 

atau gula pasir. Di dalam perkembangannya kemasan mempunyai peran yang lebih 

kompleks, diantaranya: 

1. Sebagai media penonjolan identitas produk 

Dalam situasi persaingan yang semakin ketat seperti saat ini hampir tidak ada 

produk tunggal yang memonopoli penguasaan pasar. Setiap produk pasti 

mempunyai pesaing dari perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. 

Oleh karena itu suatu produk perlu memiliki identitas yang membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Di sinilah kemasan 

memiliki peranan penting sebagai media untuk menonjolkan identitas produk 

tersebut.  

2. Tayangan iklan singkat 
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Salah satu tujuan display produk di pasar swalayan atau took-toko pengecer 

adalah memancing pembelian mendadak. Pembelian ini terjadi jika pembeli 

melakukan pembelian suatu produk tanpa direncanakan sebelumnya. Hanya 

karena melihat penampilan kemasan produk tersebut di etalase, mereka 

menjadi tertarik atau teringat bahwa produk tersebut juga dibutuhkan. 

Pembelian instant diawali dengan kontak mata antara pembeli dengan 

kemasan yang menarik perhatian. Di sinilah peranan kemasan sebagai 

tayangan iklan singkat atau promosi. 

3. Representasi citra produk 

Kemasan merupakan bagian dari produk yang dapat mencerminkan citra dari 

kualitas, keuntungan, keamanan konsumsi, teknologi bahkan citra perusahaan 

dan budaya kerja para karyawannya. 

4. Informasi penggunaan bagi konsumen 

Kemasan yang ideal adalah kemasan yang dalam desain tercantum petunjuk 

penggunaan, komposisi, efek samping serta keterangan-keterangan lain yang 

diperlukan oleh konsumen. 

5. Garansi keamanan konsumsi dan legalitas 

Peraturan pemerintah mengharuskan produk-produk yang dikonsumsi 

mencantumkan tanggal kadaluwarsa, ijin produksi (Depkes dan POM) dan 

penggunaan zat aditif. Dengan pencantuman ini maka konsumen merasa 

mendapatkan garansi bahwa produk yang dikonsumsinya aman bagi 

kesehatan. 

Melihat strategisnya peranan kemasan dalam pemasaran sehingga beberapa 

ahli pemasaran menyebut kemasan sebagai P yang kelima dalam bauran pemasaran 

setelah product (produk), price (harga), promotion (promosi), dan place (saluran 

distribusi). Jika kemasan akan digunakan semaksimal mungkin dalam pemasaran dan 

peningkatan citra, maka fungsi kemasan harus menampilkan beberapa faktor penting 

sebagai berikut: 

 

 

1. Faktor pengamanan 
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Melindungi produk dari berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebeb 

timbulnya kerusakan barang, misalnya sinar, jatuh, tumpukan, kuman, 

serangga dan lain-lain. 

2. Faktor ekonomi 

Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga 

biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. 

3. Faktor pendistribusian 

Mudah didistribusikan dari pabrik ke pengecer sampai ke tangan konsumen. 

Ditingkat pengecer kemudahan penyimpanan dan pemajangan perlu 

dipertimbangkan. 

4. Faktor komunikasi 

Sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerninkanproduk, 

merek dan juga sebagai bagian dari promosi dengan pertimbangan mudah 

dilihat, dipahami, dan diingat. 

5. Faktor ergonomi 

Berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka dan 

mudah diambil serta dihabiskan isinya. 

6. Faktor estetika 

Keindahan merupakan daya tarik yang mencakup pertimbangan penggunaan 

warna, bentuk, merek, logo, huruf dan tata letak. 

7. Faktor identitas 

Secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, yakni 

memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan membedakannya dengan 

produk-produk lain yang sejenis. 

 

Seluruh faktor fungsional di atas sama pentingnya dengan yang lainnya dan 

merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan 

pemasaran. Selain itu jika produk ini disalurkan melalui pengecer atau toko, produk 

dituntut untuk dapat menjual sendiri melalui daya tarik kemasan.  

 

DESAIN KEMASAN DAN POSITIONING PRODUK DIPASARAN 
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 Siapakah konsumennya ? 

 Di lingkungan mana produk akan bersaing ? 

 Pada harga berapa produk akan dijual ? 

 Berapa biaya produksinya ? 

 Berapa lama waktu dari saat pembuatan desain sampai pemasaran ? 

 Apa metoda distribusi yang direncanakan ? 

YANG HARUS ADA DALAM DESAIN KEMASAN 

 Tanda Merek 

 Nama Merek 

 Nama Produk 

 Keterangan Komposisi 

 Berat Bersih 

 Informasi Nilai Gizi 

 Tanggal Kedaluarsa, Peringatan Bahaya, Arahan 

Penggunaan, Dosis, Instruksi 

 Ragam 

 Barcode 

 

ELEMEN-ELEMEN YANG DIATUR OLEH DESAINER 

 Warna 

 Citra 

 Huruf 

 Ilustrasi 

 Sarana Grafis 

 Foto-foto 

 Simbol 

 Ikon 

 Hirarki Visual 

 

TIOGRAFI 
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 Berasal dari kata Yunani typos (“impresi”) dan graphien (“menulis”). 

Tipografi adalah penggunaan bentuk huruf untuk mengkomunikasikan secara 

visual suatu bahasa lisan. 

 Dalam dunia kemasan tipografi adalah medium utama untuk meng 

komunikasikan Nama, Fungsi dan Fakta produk bagi konsumen luas. 

 Tipografi untuk desain kemasan memenuhi sayarat-syarat berikut: 

o Dapat dibaca dan Mudah dibaca dari jarak beberapa kaki jauhnya 

o Didesain pada skala dan bentuk dan bentuk struktur tiga dimensi 

o Dapat dimengerti oleh sejumlah pengamat yang berbeda-beda latar 

belakang 

o Dapat dipercaya dan informatif 

 

 

WARNA 

 Mata manusia akan melihat warna sebelum sebelum otak mengenali citra 

bentuk, symbol, kata-kata, atau elemen visual lainnya. 

 Warna mengkomunikasikan secara psikologis dengan menciptakan suatu 

asosiasi mental. Asosiasi terhadap warna inilah yang menentukan presepsi 

seseorang tetntang suatu obyek kemasan produk. 

ASOSIASI WARNA 
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 MERAH 

Warna yang hangat dalam spectrum warna, diasosiasikan dengan matahari 

dan panas, menggambarkan cinta, api, nafsu, agresi , sifat impulsive, 

mendebarkan, berani dan kuat. 

 KUNING 

Warna yang melambangkan kehidupan, matahri, kehangatan, idealisme, 

energi dan sportif 

 HIJAU 

Melambangkan warna yang membumi, damai, hidup, muda, segar, natural 

dan organik. 

 DLL 

CITRA 

 Persepsi mengenai suatu citra berbeda dari suatu kebudayaan dengan 

kebudayaan lainnya. 

 Nila digunakan secara efektif dalam desain kemasan, citra baik berupa 

ilustrasi maupun foto dapat memberikan impresi visual yang kuat. 

 Konsumen melihat gambar sebelum membaca teks (“Sebuah gambar 

bermakna seribu kata”) 

STRUKTUR DAN MATERIAL KEMASAN 

Dalam Pemikiran konsumen, kemasan adalah produk. Bagi banyak produk, 

konfigurasi fisik mewujudkan identitas visual suatu merek. 

Struktur dan Material harus memperhatikan fungsi dari kemasan itu sendiri: 

 Sebagai proteksi isi produk atau disebut fungsi kekedapan, kemasan 

melindungi produk terhadap kontaminasi dari lingkungannya sehingga 

produk dijamin bersih dan higienis sampai kepada user. 

 Sebagai wadah isi produk atau disebut fungsi kenyamanan, kemasan 

memberikan kenyamanan bagi user dalam meng “handle” produk tersebut, 

produk menjadi mudah dibawa, mudah dipindahkan dan mudah disajikan. 

 Kemasan memiliki fungsi gudang/distribusi atau disebut juga dengan 

fungsi logistik, kemasan yang baik memberikan keamanan dalam 

penyimpanan dan memberikan kemudahan dalam hal distribusi produk. 
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 Kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi dengan konsumen atau 

disebut fungsi marketing, kemasan yang baik dan menarik mampu 

memberikan informasi yang positif, persuasif dan profokatif yang pada 

akhirnya mampu menjadi duta marketing bagi produk itu sendiri. 

 

MATERIAL KEMASAN 

KARDUS 

Fungsonal, murah dan dapat didaur ulang, sifat fungsional kardus memungkinkan 

kreativitas structural dan bahkan karton lipat sederhana bisa menjadi solusi yang baik 

karena permukaannya yang luas dan datar dapat berfungsi sebagai tempat untuk 

membangun billboarding bagi identitas merek. 

Kardus yang paling umum digunakan: 

 SBS (solid bleached sulfate); dibuat dengan kandungan utama berupa serat 

murni yang diputihkan. 

 SUS (solid ubleached sulfate); dibuat dengan kandungan utama berupa serat 

murni yang tidak diputihkan. 

 Daur Ulang (recycle); material multilapis yang 100% terbuat dari kertas dan 

kardus daur ulang. 

 Plain Chipboard (shirtboard); terbuat dari kertas limbah, dan biasanya 

berwarna abu-abu atau sawo matang. 

KARDUS GELOMBANG (Corrugated Paperboard) 

Atau containerboard terdiri dari kardus gelombang sebagai medium yang dilapisi 

atau disisipak pada lapisan kardus yang rata. 
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MODEL LIPATAN KARTON 

Dua gaya melipat karton yang umum adalah: 

 Reverse Tuck ; lidah atas berseberangan dengan lidah bawah. 

 Stright Tuck ; lidah atas dan bawah segaris, membuka dan menutup pada 

arah yang sama. 

Dua tutupan karton yang umum adalah: 

 Slit Lock ; ujung untuk diselipkan, disisipak dan menempel lidah atas. 

 Friction Lock ; ujung untuk diselipkan, ditahan ditempatnya karena friksi. 
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Berbagai macam kemasan Kardus 

 

PLASTIK 

 

Jenis Plastik yang paling umum digunakan: 

 

 PET : singkatan dari Poly Ethylene Theraphalate, berfungsi untuk mengemas 

produk yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap udara.  

 Nylon : merupakan gabungan dari PET dan OPP, berfungsi untuk mengemas 

produk yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap udara dan 

kelembaban.  

 OPP : singkatan dari Oriented Poly Propylene, berfungsi untuk mengemas 

produk yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap kelembaban.  

 PVC : singkatan dari Poly Vinyl Citrid, mengeluarkan gas beracun bila 

terkena panas, sehingga penggunaannya untuk poduk pangan hanya diijinkan 

untuk kemasan luar saja.  

 PO : singkatan dari Poly Olyvin, fungsinya hanya untuk tampilan keindahan 

pada kemasan.Warnanya yang bening dan sangat transparan, menghasilkan 

efek kilap pada kemasan.  
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 PE : singkatan dari Poly Ethylene, fungsinya dalam dunia kemasan terkenal 

sebagai seal layer-lapisan perekat.  

 PP : singkatan dari Poly Propylene, fungsinya dalam dunia kemasan sering 

dipakai untuk pelapis bahan kemasan lainnya, sebagai seal layer, maupun 

sebagai kemasan yang berdiri sendiri.  

 

Berbagai macam kemasan Plastik 

 

KEMASAN BLISTER 

Blister sering derekatkan ke kardus dan dicetak dengan desai grafis kemasan. Pada 

umumnya struktur blister dilubangi agar dapat digantung di pajangan ritel 

 

 

Berbagai macam kemasan Blister 
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KACA 

Dengan presepsi umum bahwa tampilan, bau, rasa, produk akan lebih baik didalam 

kemasankaca, banyak minuman beralkohol dan minuman non karbonasi bahkan air 

minum dikemas dalam kemasan kaca. 

 

LOGAM 

Kemasan logam dibuat dari timah, alumunim, baja. Ketersediaan bahan baku 

produksi telah material kemasan ini sebagai struktur berbiaya rendah untuk dapat di 

produksi. 

 

JENIS JENIS KEMASAN DAN PERKEMBANGANNYA 

BAHAN BAKU STATUS KEMASAN PERKEMBANGAN 

Kertas, Karton, Karton 

Bergelombang 

(Coruggatted) 

Kemasan Primer dan 

Skunder 

Relatif Stabil 

Plastik Kaku (Rigid 

Plastic) 

Kemasan Primer Relatif Stabil 

Kemasan Fleksibel Kemasan Primer Meningkat Pesat 

Logam Kemasan Primer Menurun Pesat 

Gelas Kemasan Primer Menurun Pesat 

Karung Kemasan Primer dan 

Skunder 

Relatif Stabil 

Lain-lain   
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STANDARD TEKNIS PABRIK KEMASAN 

Pemerintah telah menetapkan beberapa standar untuk kemasan pangan (Standar 

Nasional Indonesia) untuk beberapa materi kemasan seperti logam, gelas dan plastic. 

Peraturan yang akan dibuat mengenai Pengemasan Yang Layak Untuk Produk 

Makanan mengacu pada peraturan – peraturan yang telah ada diterapkan sebelumnya 

yaitu : 

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3656); 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3821); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424 ); 

 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005; 

 Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2005; 

 Keputusan Kepala Badan POM Nomor 2001/SK/KBPOM, Tahun 2001 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala 

Badan POM No. HK.00.05.21.3592 Tahun 2007. 

 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 

NOMOR : HK 00.05.55.6497, Tentang Bahan Pengemasan Pangan, Tahun 

2007 
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TREND KEMASAN MEMENUHI UNSUR EKONOMI DAN EKOLOGI 

 

 

PABRIK KEMASA DI YOGYAKARTA 

CFSMI (COMMON FASILITY SMALL AND MADIUM INDUSTRY) 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prov. DIY 

Kompleks Lingkungan Industri Kecil (LIK), Jl. Adisucipto, Yogyakarta 

 

CARTON BASED PACKAGING  

Jenis mesin-mesin yang digunakan untuk pembuatan Corugatted Carton Box sesuai 

dengan alur kerjanya adalah sebagai berikut: 

 

Slitter and Creaser Machine 

Mesin ini berfungsi sebagai pemotong (penyisir) tepi karton dan memberikan dan 

membuat garis-garis lipat pada karton. Karton masih berbentuk lembaran. 

Cylinder Press For Double Color Water Base 

Setelah melalui mesin slitter kertas karto dicetak sesuai dengan desain cetak yang 

telah dipersiapkan sebelumnya pada proses pracetak, dengan mesin ini pencetakan 

dapat dilakukan untuk dua warna sekaligus.  

Eccentric Slotter Machine 

Proses selanjutnya adalah melubangi dan memotong lembaran karton sesuai dengan 

bentuk kemasan yang telah direncanakan . 

Stitching Machine 
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Untuk mendapatkan hasil berupa Carton Box dilkukan proses penjahitan dengan 

menggunakan mesin Stitching. 

 

 

 

Jenis mesin-mesin yang digunakan untuk membuat kemasan Duplex Carton Box 

sesuai dengan urutan alur kerjanya adalah sebagai berikut: 

Hydroulic Paper Cutting Machine 

Karton Duplex dalam bentuk lembaran besar dipotong-potong sesuai dengan ukuran 

karton dengan menggunakan mesin ini 

Offset Machine / Cylinder Press For Double Color Water Base 

Karton duplex yang telah terpotong rapi dicetak dengan menggunakan mesin cetak 

offset atau dengan mesin cetak system sablon (Cylinder Press for Double Color). 

Alternatif lain (tergantung dari jenis kertas dan quantity nya) dapat dilakukan dengan 

menggunakan Laser Color Duplex Printer. 

Solvent Base Laminator Machine 
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Untuk memberikan perlindungan terhadap karton duplex agar lebih kuat dan lebih 

tahan air maka karton tersebut perlu dilakisi dengan menggunakan plastik tipis 

(laminating), poroses laminasi inilah yang menggunakan mesin ini.  

UV Coating Machine 

Alternatif lain untuk pelapisan permukaan kertas atau kertas yang lebih tipis dapat 

dilakukan proses coating dengan system Ultra Violet, untuk pekerjaan itu mesin ini 

yang digunakan. 

Diecutting Machine 

Proses berikutnya setelah Karton duplex dicetak dan di coating, adalah memberikan 

batas-batas lipatan dan lubang atau potongan untuk dapat dibentuk menjadi karton 

box yang diinginkan, untuk itu diperlukan mesin Diecutting, akan tetapi sebelum 

dilakukan proses cutting, pisau untuk mesin ini dapat dibuat dengan menggunakan 

Cutter Forming Machine.  

Automatic Carton Straping  

Proses terakhir adalah pengeleman atau merangkai karton duplex menjadi box. 

U]ntuk pekerjaan ini diperlukan mesin automatic carton straping.. 
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FLEXIBLE BASED PACKAGING  

Jenis mesin-mesin yang digunakan untuk pembuatan flexible packaging adalah jenis 

Vertical Pillow Packaging yang dibedakan atas: Cair (Liquid), Bubuk (Powder) dan 

Butiran (granular), dibawah ini adalah gambar dari ketiga jenis mesin-mesin tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powder Vertical Pillow   Liquid Vertical Pillow   Granular Vertical Pillow 
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Untuk bahan berbentuk bubuk meliputi: 

Gula pasir, bubuk kopi, susu bubuk, krimer, bubuk coklat campuran, bubuk 

jamu, serbuk daun teh, serbuk fiber pelangsing, serbuk sari buah, serbuk minuman 

suplemen, serbuk jelly, tepung agar-agar, MSG, sodium cyclamate, bubuk pewarna 

makanan, bubuk bumbu dapur, tepung penyedap rasa, tepung beras, bubuk deterjen, 

bedak parfum (deodorant), pupuk majemuk, dan lain-lain. 

Untuk bahan berbentuk cair meliputi: 

Kecap, saos tomat, saos sambal, susu segar, madu, sirup, minuman suplemen, 

mini jelly stick, minyak goreng, obat-obatan cair, shampo, sabun cair, pupuk cair, 

dan lain-lain. 

Untuk bahan berbentuk butiran meliputi: 

camilan / makanan kering, biskuit, makaroni, biji kopi, kacang tanah, biji 

kacang-kacangan, rempah-rempah, permen bulat, pil jamu, dan lain-lain. 

 

 

Horizontal Pckaging Machine 

Mesin ini memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda dengan mesin-mesin 

sebelumnya, jika ketiga mesin sebelumnya menggunakan grafitasi untuk pengisian 

bahan, dengan mesin ini pengisian bahan lebih mengutamakan penataan secara 

horisontal.  
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Dengan mesin ini bahan-bahan yang dapat di wrapping adalah: bahan yang 

berbentuk masive seperti waffer, kue-kue kering, ampyang, gula jawa, dan lain-

lainnya. 
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Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

o DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA 

1. Identitas pengabdi 

a. Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si                    

b. Tempat Tanggal Lahir Bantul, 31 Januari 1977 

c. Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

d. Program Studi Pendidikan Teknik Boga 

e. Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana 

f. Alamat Rumah Wiyoro Lor No. 14 Baturateno Banguntapan Bantul 

55197 Yogyakarta 

g. Nomor Telepon/HP (0274) 383 288 / 081578740391 

h. Alamat email mutiara_nugraheni@yahoo.com; 

mutiara_nugraheni@uny.ac.id 

 

2. PENDIDIKAN 

 

Tahun 

Lulus 
Nama Perguruan Tinggi Tahun Lulus 

Jurusan/Program 

Studi 

S1 UGM 1999 
Teknologi Hasil 

Pertanian 

S2 UGM 2001 
Magister 

Manajemen 

Agribisnis 

S3 UGM 2011 Ilmu Pangan 

 

3. PENGALAMAN PENGABDIAAN MASYARAKAT 

 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(juta Rp) 

1. 2006 Pelatihan penanganan dan pengolahan ikan di desa 

Pucung kecamatan Sadeng Gunung Kidul 
Sibermas 

(DIKTI) 

10 

2. 2007 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produksi 

Cabai Merah Kering dengan Alat Pengering 

Sederhana di Industri Pangan Rumah Tangga 

(IPRT) Satrio Buwono Kecamatan Sanden 

Kabupaten Bantul 

Vucer 

(DIKTI) 

15 

3. 2007 Teknologi pengawetan cabai merah sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan petani di kecamatan 

galur, kabupaten kulon progo yogyakarta 

PPM 

Reguler 

UNY 

7.5 

4. 2007 Teknologi pengawetan bawang merah 

dengan penuntasan minyak sistem 

sentrifugasi Sebagai alternatif 

penanganan pasca panen Di kecamatan 

galur, kabupaten kulon progo, yogyakarta 

PPM 

Reguler 

UNY 

7.5 

mailto:mutiara_nugraheni@yahoo.com
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5. 2008 Pemanfaatan ampas tahu menjadi kecap sebagai 

upaya pengembangan usaha kecil dan menengah 

PPM Reguler 

UNY 

7.5 

6. 2009 
Teknologi Pengawetan Buah Melon Sebagai 

Upaya Peningkatan Nilai Guna dan Nilai Ekonomi 

Bagi Petani Melon 

PPM 

Reguler 

UNY (DIPA 

UNY) 

7.5 

7. 2010 IbM KSM Mekar Sari untuk Diversifikasi Produk 

Umbi Ganyong sebagai Upaya Peningkatan 

Ketahanan Pangan Berbasis Umbi umbian Lokal 

di Kabupaten Kulon Progo, DIY 

Ibm (DP2M) 35 

8. 2010 Penguatan usaha dan perluasan pemasaran peyek 

Imogiri Bantul Yogyakaarta 
Ibm (DP2M) 35 

9. 2010 Memberikan ceramah dengan judul: 

Perkembangan makanan dan fungsinya 
SDIT 

Salsabila  

Al-Muthi’in 

 

10. 2011 
Teknologi  Pengolahan Tepung Sukun sebagai 

Upaya Pemberdayaan Wanita Pedesaan untuk 

Meningkatkan Ketahanan Pangan  

PPM 

Unggulan 

UNY (DIPA 

UNY) 

15 

11. 2011 
Memberikan ceramah dengan judul: Makanan 

halal dan thoyib 

SDIT 

Salsabila  

Al- Muthi’in 

 

12. 2012 Diversifikasi produk olahan berbasis jamur 

Sebagai upaya recovery  ekonomi korban erupsi 

merapi Di desa umbulharjo kecamatan 

cangkringan, kabupaten  sleman 

PPM 

Unggulan 

(DIPA UNY) 

17.5 

13. 2012 Teknologi Pengolahan Cabai Merah sebagai 

Alternatif Pemulihan Ekonomi Korban Gempa 

Bumi Tahun 2006 di Kabupaten Klaten 

PPM 

Reguler 

(DIPA UNY) 

10 

14. 2013 IbM Petani Jamur di kawasan rawan bencana 

erupsi merapi 
IbM (DP2M) 48 

15. 2014 IbM Petani ikan air tawar di daerah kawasan 

bencana erupsi merapi 
IbM 40 

 

4. Publikasi Karya Ilmiah  

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 

1. 2005 Potensi fungsional bubuk 

buah kesemek (Dyospirus 

kaki) 

 JPTK Universitas 

Negeri Malang 

(Terakrediasi) 

2. 2005 Aktivitas antioksidan 

bubuk buah kesemek 

(Dyospirus kaki) 

 Saintek UNY 

3. 2005 Susu Kedelai, alternatf 

pemasok protein 

 Wuny UNY 

4. 2006 Diversifikasi pengolahan 

cabai merah sebagai 

usaha penanganan 

melimpahnya produksi 

cabai merah 

 INOTEKS UNY 

5. 2006 Pembuatan nugget dan  INOTEKS UNY 



60 

 

kerupuk ikan pada 

masyarakat sekitar pantai 

Pandansimo 

6. 2008 Pengaruh ekstrak 

kecambah kacang hijau 

sebagai sumber nitrogen 

pada pemanfaatan limbah 

tahu terhadap 

karakteristik nata de soya 

mentah dan limbahnya 

 Tekna Universitas 

Negeri Malang 

(TerakrediatsI) 

7. 2009 Kajian tempe kacang tolo 

sebagai sumber isoflavon 

 Saintek UNY 

9. 2011 Potential of Coleus 

tuberosus as an 

antioxidant and cancer 

chemoprevention agent 

Volume 18 

Issue 4, 2011 

Internatioan Food 

Research Journal 

(IFRJ) (terindex di 

scopus) 

 2013 Potential of Dyospirus 

kaki baverage as source 

of natural antioxidant 

Volume 

12,Number  7, 

2013 

Pakistan Journal of 

Nutrition (terindeks 

di scopus) 

 2013 Potensi kentang hitam 

(Coleus tuberosus) 

dalam mereduksi stress 

oksidatif dan 

menghambat proliferasi 

sel kanker paayudara 

MCF-7 

Volume,  No 2, 

2013 

Jurnal Teknologi 

dan Industri Pangan 

(Terakreditasi) 

12. 2014  Effect of Coleus 

tuberosus consumption 

on Lipoprotein p r o f i l e  

o n Alloxan-Induced 

Diabetic Rats 
 

Volume 6, 

Number 2, 2014 

Advance journal of 

food science and 

technology(terindex 

di scopus) 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.Demikian biodata ini saya buat dengan 

sebenarnya. 

Yogyakarta, 25 November  2015 

 
Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si. 
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     Telp./Faks: (0274) 4535434 / 081226959707 

9. Alamat e-mail   : titinhera_widi@yahoo.co.id 

 

 

PENDIDIKAN  

Tahun 

Lulus 

Program Pendidikan 

(diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doctor) 

Perguruan Tinggi 
Jurusan/Program 

Studi 

2000 Diploma 3 
Universitas Negeri 

Yogyakarta 
PKK/ Tata Boga 

2002 Sarjana 
Universitas Negeri 

Yogyakarta 
PKK/ Tata Boga 

2009 Magister 
Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Pendidikan 

Teknologi 

Kejuruan 

 

PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tahun  Jenis/Nama Kegiatan 
Sumber Dana 

Tempat 

2005 

Upaya Mengatasi Permasalahan Melimpahnya 

Hasil Panen Cabai Merah Di Dusun Ngepas 

Lor Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman 

IPTEKS/DIK

TI 
Sleman 

2005 

Diversifikasi Produk Cabai Merah Kering 

sebagai Alternatif Penanganan Panen Cabai 

Merah di Kec. Sanden Kab. Bantul 

Yogyakarta 

IPTEKS/DIK

TI 
Bantul 

2006 Pelatihan Pembuatan Aneka Minuman Instan Mandiri Sleman 

mailto:titinhera_widi@yahoo.co.id
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Jahe  

2006 
Pelatihan Pembuatan Aneka Minuman Instan 

Melon 

Mandiri 
Sleman 

2006 Pembuatan Aneka Kreasi Coklat Candy FT UNY FT  

2006 

Pelatihan Pengolahan Hasil Panen Kacang 

Tanah Menjadi Produk Siap Konsumsi dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga 

Petani Kacang Tanah di Dusun Donolayan 

Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman. 

DIPA UNY 

Sleman 

2007 

Teknologi Pengawetan Bawang Merah dengan 

Penuntasan Minyak Sistem Sentrifugasi 

sebagai Alternatif Penanganan Pasca Panen di 

Kecamatan Galur Kulon Progo  

DIPA UNY 

Kulon 

Progo 

2007 

Teknologi Pengawetan Cabai Merah sebagai 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani di 

Kecamatan Galur Kulon Progo Yogyakarta 

DIPA UNY 
Kulon 

Progo 

2007 

Intensifikasi Kegiatan Keterampilan Hidup 

yang Terintregrasi Berbasis Kewirausahaan 

bagi Siswa SMA Pelita Buana Kabupaten 

Bantul  

DIPA UNY 

Bantul 

2007 

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produksi 

Cabai Kering dengan alat Pengering 

Sederhana di Industri Pangan dan Rumah 

Tangga (IPRT) Satrio Buwono Kecamatan 

Sanden Bantul 

VUCER/ 

DIKTI 

Bantul 

2008 

Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru 

SMK Melalui Workshop Penulisan Karya 

Ilmiah 

DIPA UNY 

Sleman 

2008 

Teknologi Pengolahan Ampas Tahu Sebagai 

Upaya Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah 

Padat Bagi Pengusaha Tahu 

DIPA UNY 

Bantul 

2009 

Penyuluhan dan Demo Memasak di Dusun 

Jogodayoh Sumbermulyo, Bambanglipuro, 

Bantul 

UNIVERSIT

AS SANATA 

DARMA 

Bantul 

2009 

Pelatihan Pengolahan Bekatul Sebagai 

Makanan Fungsional Dalam Pembuatan 

Aneka Makanan Di Kelurahan Wedomartani 

Kecamatan Ngemplak Sleman Yogyakarta  

DIPA UNY 

Sleman 

2009 

Teknologi Pengolahan Pati Garut dan 

Diversifikasi Produk Olahannya Dalam 

Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan 

DIPA UNY 
Kulon 

Progo 

2009 
Teknologi Pengawetan Buah Melon Sebagai 

Upaya Peningkatan Nilai Guna dan Nilai 

IPTEKS/ 

DIKTI 

Kulon 

Progo 
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Ekonomi Bagi Petani Melon 

2009 

Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Jahe 

Sebagai Pengayaan Keterampilan Guru SMK 

dalam Upaya Pengembangan Kewirausahaan 

Sekolah 

IPTEKS/ 

DIKTI 
UNY 

2010 

Teknologi Pengolahan Buah Naga dan 

Diversifikasi Produk Olahannya sebagai 

Upaya Peningkatan Jiwa Kewirausahaan di 

SMK Agribisnis 

DIPA UNY 

Kulon 

Progo 

2010 

IbM KSM Mekar Sari untuk Diversifikasi 

Produk Umbi Ganyong sebagai Upaya 

Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis 

Umbi umbian Lokal di Kabupaten Kulon 

Progo, DIY 

IbM DIKTI 

Kulon 

Progo 

2011 

Teknologi  Pengolahan Tepung Sukun sebagai 

Upaya Pemberdayaan Wanita Pedesaan untuk 

Meningkatkan Ketahanan Pangan  

DIPA UNY 
Kulon 

Progo 

2012 

Teknologi Pengolahan Jamur sebagai Upaya 

Recovery Ekonomi Korban Erupsi Merapi di 

Dusun Gambretan Desa Umbulharjo 

Kecamatan Cangkringan DIY  

DIPA UNY 

Sleman 

2012 

Teknologi Pengolahan Cabai Merah sebagai 

Alternatif Pemulihan Ekonomi Korban Gempa 

Bumi Tahun 2006 di Kabupaten Klaten 

DIPA UNY 

Klaten 

2013 

Pengembangan Mocaf (Modified cassava 

Flour) untuk Peningkatan Diversifikasi 

Pangan dan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi 

DIPA UNY 
Magela

ng 

2013 IbM Petani Jamur Pasca Erupsi Merapi DIKTI Sleman 

2014 
IbM Petani Ikan Air Tawar sebagai Upaya 

Recovery Ekonomi Pasca Erupsi Merapi 

DIKTI 
Sleman 

 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam curriculum vitae ini adalah benar 

dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

 

  Yogyakarta, 25 November  2015 

  Yang menyatakan, 

   

   

   

   

  (Titin Hera Widi Handayani, 

M.Pd) 

  NIP. 19790406 200212 2 001) 

 


