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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

A. Deskripsi Singkat 

Mata kuliah ini salah satu mata kulih pada Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil 

Perikanan, dimana dalam mata kuliah ini membahas tentang tujuan dan fungsi pengemasan, 

interaksi bahan pangan dan kemasan, pengetahuan mengenai jenis bahan kemasan dan 

kemampuan memilih, menggunakan dan menguji bahan kemasan, edible film dan 

biodegradable film, penentuan kadaluarsa produk pangan, system labeling, informasi dan 

promosi, peraturan – peraturan dalam perdagangan nasional dan internasional yang 

menyangkut pengemasan (CODEX, ISO, GATT, Ecolabelling,AFNOR). 

B. Kegunaan Mata Kuliah 

Mata kuliah ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi mahasiswa teknologi 

pengolahan hasil perikanan yaitu : 

a) Mengetahui jenis – jenis kemasan dan aplikasinya pada bahan pangan hasil perikanan 

b) Mengetahui dengan baik bagaimana interaksi yang terjadi antara bahan pangan dengan 

kemasan. 

c) Mengetahui teknik jenis kemasan kayu, logam dan edible yang dapat diaplikasikan pada 

bahan pangan hasil perikanan 

d) Mengetahui metode – metode pengujian bahan kemasan yang dapat diaplikasikan pada 

bahan pangan hasil perikanan 

e) Mampu melakukan peramalan umur simpan pada kemasan bahan pangan hasil perikanan 

f) Mengetahui bagaimana terjadinya migrasi substansi dalam pengenalan pengemasan bahan 

pangan hasil perikanan sehingga dapat mencegahnya 

g) Mengetahui pelabelan pada kemasan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

h) Mengetahui peraturan – peraturan yang menyangkut kemasan bahan pangan hasil 

perikanan 
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C. Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, serta 

menerapkan teknologi pengemasan bahan pangan hasil perikanan, 

D. Materi 

Materi pada mata kuliah ini mencakup:  

- BAB I,   Pengemasan Bahan Pangan Hasil Perikanan 

- BAB II,   Interaksi Bahan Pangan Dengan Kemasan 

- BAB III,   Kemasan Gelas 

- BAB IV,   Kemasan Kertas 

- BAB V,    Kemasan Kayu 

- BAB VI,   Kemasan Logam 

- BAB VII,  Kemasan Plastik 

- BAB VIII Kemasan Edibel 

- BAB IX  Pengemasan Aseptik 

- BAB X  Teknologi Pengemasan Aktif 

- BAB XI  Pengujian Dalam Pengemasan 

- BAB XII  Pengujian Dalam Pengemasan 

- BAB XIII Metode Peramalan Umur Simpan 

- BAB XIII Migrasi Substansi Dalam Pengemasan 

- BAB XIV Sistem Labelling Pada Kemasan Pangan 

- BAB XV  Peraturan-Peraturan Dalam Kemasan Bahan Pangan 

E. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

- Informasi singkat dari dosen tentang tujuan materi yang akan dicapai, pokok bahasan dan 

strategi pembelajaran. 

- Mahasiswa membaca materi perkuliahan yang telah disiapkan 

- Untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap materi, secara bergilir mereka 

mengumpulkan dengan kata-kata sendiri materi yang telah dibaca, serta memberikan 

tugas-tugas yang sesuai dengan materi. 

 



4 

BAB I 

PENGEMASAN BAHAN PANGAN 

1. Pendahuluan 

1.1 Deskripsi Singkat 

Bab ini merupakan materi awal dan merupakan pengantar dari mata kuliah pengemasan 

bahan pangan. Pada materi ini membahas tentang: pengertian umum pengemasan, fungsi 

pengemasan dan klasifikasi pengemasan.  

1.2 Relevansi 

Teknologi pengemasan merupakan salah satu yang berperan penting dalam menjaga 

produk hasil perikanan yang memiliki hubungan dengan mata kuliah pada pengolahan hasil 

perikanan. Prinsip dasar pengemasan hasil perikanan merupakan dasar untuk mempelajari 

teknologi pengemasan secara menyeluruh, di mulai dari awal produk sampai produk siap 

dipasarkan sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai satu konsep yang sama dalam 

memahami tentang teknologi pengemasan hasil perikanan. 

1.3 Standar kompetensi 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, serta 

menerapkan teknologi pengemasan bahan pangan hasil perikanan. 

2. Petunjuk Belajar 

- Mahasiswa membaca materi kuliah yang telah disiapkan dengan baik yakni tentang 

pengertian umum pengemasan, fungsi pengemasan dan klasifikasi pengemasan. 

Untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap materi, secara bergilir mereka 

mengumpulkan dengan kata-kata sendiri materi yang telah dibaca. 

- Mahasiswa mengajukan pertanyaan apabila ada yang masih kurang jelas 

- Mahasiswa mencari bahan materi lain yang berhubungan dengan materi 

perkuliahan yang diberikan 

- Mahasiswa membuat tugas jenis – jenis kemasan bahan pangan hasil perikanan 

yang ditemukan di kehidupan sehari-hari 
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- Mahasiswa membuat makalah berdasarkan pengamatan yang ada di masyarakat, 

permasalahan dan solusi yang ditawarkan dan didiskusikan berdasarkan kelompok 

yang telah dibentuk. 

- Informasi singkat dari dosen tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

pokok bahasan dan strategi pembelajaran. 

- Mahasiswa membaca materi perkuliahan yang telah disiapkan,  

3. Penyajian 

a. Uraian Bahan Perkuliahan 

Pengemasan atau yang disebut dengan pembungkusan, pewadahan atau pengepakan, 

merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk 

ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau 

pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang 

ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, benturan, 

getaran). Di samping itu pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau 

produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, 

pengangkutan dan distribusi. Dari segi promosi wadah atau pembungkus berfungsi sebagai 

perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu bentuk, warna dan dekorasi dari kemasan perlu 

diperhatikan dalam perencanaannya.  

Miskiyah dan Broto (2011) menyatakan bahwa penggunaan kemasan flexypack dan cup 

plastik pp merupakan kemasan terbaik pada produk dadih (produk olahan susu di Sumatera 

Barat). Kemasan flexypack adalah suatu bentuk kemasanyang bersifat fleksibel, terbentuk dari 

lapisan aluminium foil, film plastik, selopan, film plastik berlapis logam aluminium (metalized film) dan 

kertas. Pada umumnya jenis kemasan ini digunakan untuk mengemas berbagai produk baik padat maupun 

cair. Kemasan fleksibel juga dapat menggantikan kemasan rigid maupun kemasan kaleng, selain lebih 

ekonomis juga mudah dalam penanganannya (Anonimus, 2007). 

Budaya kemasan sebenarnya telah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan 

bahan makanan. Sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dengan 

memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Dalam perkembangannya 

di bidang pascapanen, sudah banyak inovasi dalam bentuk maupun bahan pengemas produk 

pertanian. Temuan kemasan baru dan berbagai inovasi selalu dikedepankan oleh para produsen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
http://id.wikipedia.org/wiki/Gesekan
http://id.wikipedia.org/wiki/Getaran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengolahan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyimpanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascapanen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_pertanian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_pertanian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_pertanian&action=edit&redlink=1
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produk-produk pertanian, dan hal ini secara pasti menggeser metode pengemasan tradisional 

yang sudah ada sejak lama di Indonesia. 

Kemasan yang disediakan di alam yaitu kelobot jagung, kulit buah-buahan, sabut dan 

tempurung kelapa, kulit polong dan kulit telur. Selain itu juga dapat menggunakan daun-daunan 

sebagai kemasan bahan pangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmain 

(2011) yaitu daun pisang dapat digunakan sebagai selongsong alami pengganti selongsong 

sintesis pada produk sosis fermentasi ikan patin. Uji hedonik yang diperoleh bahwa penggunaan 

selonsong alami (daun pisang) sebagai kemasan alternatif disukai oleh panelis atau hal ini dapat 

diterima konsumen. Selain itu berdasarkan penelitian Harmain dan Yusuf (2012) yakni 

penggunaan daun pisang pada produk ilabulo berbahan baku ikan patin. Hasil penelitian tersebut 

diperoleh mutu hedonik (penampakkan, tekstur, warna, aroma dan rasa) yang dapat diterima oleh 

konsumen. 

Kemasan dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Kemasan tradisional meliputi : papan kayu, karung goni, kain, kulit kayu, daun pisang, 

pelepah dan koran bekas.  
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Kemasan tradisional pada bahan pangan hasil perikanan dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kemasan tradisional 
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2. Kemasan modern terdiri atas: kertas, plastik, logam, fiber, bahan – bahan laminasi. 

Kemasan modern pada bahan pangan khususnya pada pangan hasil perikanan dapat 

dilihat pada Gambar 2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kemasan modern pada bahan pangan hasil perikanan 

 

Fungsi Kemasan : mewadahi produk, melindungi dan mengawetkan produk, sebagai 

identitas produk,meningkatkan efisiensi,melindungi pengaruh buruk dari luar, memperluas 

pemakaian dan pemasaran produk,menambah daya tarik calon pembeli, sarana informasi dan 

iklan, memberi kenyamanan bagi pemakai. 

 Syarat-syarat kemasan : harus dapat melindungi produk, harus dapat melindungi dari 

kerusakan fisik, perubahan kadar air dan penyinaran (cahaya). Mudah untuk dibuka/ditutup, 

mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Efisien dan ekonomis. Harus 

mempunyai ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah 

dibuang, mudah dibentuk atau dicetak. Dapat menunjukkan identitas, informasi dan penampilan 

produk yang jelas agar mewadahi produk, melindungi dan mengawetkan produk. Sebagai 
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identitas produk. Meningkatkan efisiensi. Melindungi pengaruh buruk dari luas. Memperluas 

pemakaian dan pemasaran produk. Menambah daya tarik calon pembeli. Sarana informasi dan 

iklan Memberi kenyamanan bagi pemakai. 

 Peranan kemasan : pengenal jatidiri/identitas produk, penghias produk piranti monitor, 

media promosi, media penyuluhan atau petunjuk cara penggunaan dan manfaat produk yang ada 

di dalamnya bagi pemerintah kemasan dapat digunakan sebagai usaha perlindungan konsumen 

bagi konsumen kemasan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang isi/produk, dan ini 

diperlukan dalam mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. 

Kemasan juga memiliki sisi hitam yaitu disalahgunakan untuk menutupi kekurangan 

mutu produk, mempropagandakan produk secara tidak proporsional dan menambah biaya 

pengemasan. 

Kemasan dapat diklasifikan yaitu : 

1. Berdasarkan frekuensi pemakaian : a. kemasan sekali pakai (disposable), contoh: bungkus 

permen. Kaleng hermetis. b. Kemasan yang dipakai berulang kali (multitrip), contoh : botol 

minuman (bir, botol kecap). c. Kemasan yang tidak dibuang, tapi digunakan kembali oleh 

konsumen untuk kepentingan lain (semi disposable). 

2. Berdasarkan struktur system kemasan : Kemasan Primer : kemasan yang langsung 

mewadahi bahan pangan, contoh : kaleng susu, botol minuman. b. Kemasan sekunder : 

kemasan yang berfungsi melindungi kelompok kemasan lain. Misalnya kotak karton untuk 

wadah susu dalam kaleng. c. Kemasan tertier, kuarterner : kemasan setelah kemasan primer 

dan sekunder, yang berfungsi sebagai pelindung 

selama pengangkutan. 

3. Berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan : a. Kemasan fleksibel : bahan kemas yang 

mudah dilenturkan. Misalnya : plastik, kertas, foil. b. Kemasan kaku kemasan yang bersifat 

keras, kaku, tidak lentur dan patah bila dibengkokkan. Misal : kayu, gelas,logam.c. 

Kemasan semi fleksible : kemasan yang mempunyai sifat di antara kemasan fleksible dan 

kemasan kaku. Misal : botol plastik untuk kecap dan susu. 

4. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan : a. Kemasan hermetis (tahan uap dan 

gas) : kemasan yang tidak dapat ilalui oleh gas atau uap air. b. Kemasan tahan cahaya : 

wadah yang tidak transparan, misalnya kemasan logam, kertas, foil. c. Kemasan tahan suhu 
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tinggi : kemasan untuk bahan pangan yang memerlukan pemanasan, sterilisasi dan 

pasteurisasi. Misalnya : wadah logam dan gelas. 

Berdasarkan tingkat kesiapan pakai :a.Kemasan siap pakai : bahan kemasan yang siap untuk 

diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Contoh : botol, wadah kaleng. b. Kemasan siap dirakit 

(Wadah Lipatan) : kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. 

Misalnya kaleng berbentuk lempengan, plastik lembaran, kertas atau foil. 

Kemasan untuk masa depan dapat terbuat dari bahan organik dan bahan yang 

terbarukan,mudah dihancurkan secara alami (biodegradable), mudah diperoleh, fleksibel, kuat, 

transparan, tidak berbau, tidak mengkontaminasi bahan makanan yang dikemas, tidak beracun 

dan tahan panas. 

b. Latihan 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengemasan ! 

2. Sebutkan fungsi dari pengemasan ! 

3. Sebutkan klasifikasi dari pengemasan ! 

4. Bagaimanakah kemasan yang siap pakai? 

5. Apa sisi hitam atau pengemasan? 

c. Rangkuman 

1. Pengemasan adalah pembungkusan, pewadahan atau pengepakan yang ditransportasikan, 

didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai.  

2. Kemasan dibagi menjadi dua bagian yaitu kemasan tradisional dan kemasan modern. 

3. Fungsi Kemasan yaitu mewadahi produk, melindungi dan mengawetkan produk,identitas 

produk,meningkatkan efisiensi,melindungi pengaruh buruk dari luar, memperluas 

pemakaian dan pemasaran produk,menambah daya tarik calon pembeli, sarana informasi 

dan iklan, memberi kenyamanan bagi pemakai. 

4. Syarat-syarat kemasan adalah melindungi produk,melindungi dari kerusakan fisik, 

perubahan kadar air dan penyinaran (cahaya). Mudah untuk dibuka/ditutup, mudah 

ditangani,mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Efisien dan ekonomis. Mempunyai 

ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang, 

mudah dibentuk. Menunjukkan identitas, informasi dan penampilan produk, mewadahi 

produk, melindungi dan mengawetkan produk. Melindungi pengaruh buruk dari luas. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
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Memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Menambah daya tarik calon pembeli, sarana 

informasi dan iklan serta memberi kenyamanan bagi pemakai. 

5. Peranan kemasan : pengenal jatidiri/identitas produk, penghias produk piranti monitor, 

media promosi, media penyuluhan cara penggunaan dan manfaat produk yang ada di 

dalamnya bagi pemerintah kemasan dapat digunakan sebagai usaha perlindungan konsumen 

bagi konsumen, dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang isi/produk. 

6. Kemasan dapat diklasifikan yaitu berdasarkan pada frekuensi pemakaian, berdasarkan 

struktur system kemasan, berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan, berdasarkan sifat 

perlindungan terhadap lingkungan, berdasarkan tingkat kesiapan pakai 

7. Kemasan untuk masa depan dapat terbuat dari bahan organik dan bahan yang 

terbarukan,mudah dihancurkan secara alami (biodegradable), mudah diperoleh,fleksibel, 

kuat, transparan, tidak berbau, tidak mengkontaminasi bahan makanan yang dikemas, tidak 

beracun dan tahan panas. 

4. Penutup 

a. Tes 

 1. Tes Lisan 

 a. Memberikan pertanyaan secara perorangan mengenai materi yang telah diberikan. 

 b. Menanyakan hal – hal yang belum di pahami atau yang belum dimengerti secara 

perorangan 

 2. Tes Tertulis 

 a. Memberikan kuis berupa pertanyaan dalam bentuk tulisan 

 b. Memberikan tugas secara individual. 

b. Umpan Balik 

 a. Mahasiswa memberikan jawaban apa yang telah ditanyakan baik secara individual 

maupun kelompok 

 b. Mahasiswa menanyakan hal – hal yang belum di pahami atau yang belum jelas 

 



12 

c. Tindak Lanjut 

 a. Menjelaskan kembali apabila pertanyaan kurang sesuai dengan materi perkuliahan 

 b. Merespon jawaban mahasiswa dan  memberikan tanggapan yang positif. 

d. Kunci Jawaban 

1. Pengemasan adalah pembungkusan, pewadahan atau pengepakan yang ditransportasikan, 

didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai.  

2. Yaitu mewadahi produk, melindungi dan mengawetkan produk,identitas 

produk,meningkatkan efisiensi,melindungi pengaruh buruk dari luar, memperluas 

pemakaian dan pemasaran produk,menambah daya tarik calon pembeli, sarana informasi 

dan iklan, memberi kenyamanan bagi pemakai. 

3. Kemasan dapat diklasifikan yaitu berdasarkan pada frekuensi pemakaian, berdasarkan 

struktur system kemasan, berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan, berdasarkan sifat 

perlindungan terhadap lingkungan, berdasarkan tingkat kesiapan pakai 

4. Yaitu kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Contoh :  botol, 

wadah kaleng. b. Kemasan siap dirakit (Wadah Lipatan) : kemasan yang masih memerlukan 

tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng berbentuk lempengan, plastik 

lembaran, kertas atau foil. 

5. Yaitu dapat disalahgunakan untuk menutupi kekurangan mutu produk, mempropagandakan 

produk secara tidak proporsional dan menambah biaya pengemasan. 
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f. Senarai  

1. Kelobot jagung : lembaran daun yang membungkus tongkol jagung 

2. Hermetis : kedap udara (vakum) 
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