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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



iii

PENGEMASAN PANGAN

UDAYANA UNIVERSITY PRESS
2017

PROF. DR. IR. I NYOMAN SUCIPTA, MP
DR.IR. KETUT SURIASIH, M.App.Sc

DR. IR.  PANDE KETUT DIAH KENCANA, MS

PENGEMASAN
PANGAN

KAJIAN PENGEMASAN YANG AMAN,
NYAMAN, EFEKTIF DAN EFISIEN



PENGEMASAN PANGAN

iv

Hak Cipta pada Penulis.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis:
Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, Mp

Dr.Ir. Ketut Suriasih, M.App.Sc
Dr. Ir.  Pande Ketut Diah Kencana, MS

Repro

PENGEMASAN PANGAN
KAJIAN PENGEMASAN YANG AMAN,

NYAMAN, EFEKTIF DAN EFISIEN



v

PENGEMASAN PANGAN

Pujastuti kehadapan Tuhan Yang Maha Esha, Ida
Sanghyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara

nugraha Nya buku ini telah hadir di hadapan pembaca, untuk
melengkapi buku pengemasan yang telah ditulis oleh pakar
lainnya. Astungkara semoga buku ini bermanfaat khususnya
bagi pembaca yang berkiprah di bidang pangan dan masyarakat
umum.

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 pengemasan
pangan. Temuan kemasan baru dan berbagai inovasi selalu
dikedepankan oleh para produsen produk-produk pangan, dan
hal ini secara pasti menggeser metode pengemasan tradisional
yang sudah ada sejak lama di Indonesia.

Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih
kemasan pangan adalah  Stabilitas dari pangan misalnya
penguraian secara kimia, biokimia, reaksi mikrobiologi yang
dapat terjadi. Kondisi lingkungan dari pangan selama proses
distribusi dan penyimpanan seperti temperatur sekitar/ambien
dan kelembaban yang merupakan 2 faktor lingkungan yang
sangat penting, karena faktor ini akan menentukan sifat
penghalang yang diperlukan untuk kemasan. Cara atau metode
pengawetan pangan yang dipilih, sebagai contoh proses panas
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sesudah dikemas, kemasan pangan harus mampu mengatasi
temperatur panas serta tahan terhadap temperatur freezer pada
saat proses penyimpanan pangan.. Karakteristik, komposisi,
bahaya dari bahan kemasan pangan serta keamanan pangan
yang dikemas sebagai konsekuensi dari migrasi komponen dari
bahan pengemas ke dalam

 Setiap bahan makanan mempunyai daya tahan yang
terbatas sebelum ia mengalami proses pembusukan. Untuk itu
berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan usia pakai
dari bahan makanan. Salah satu cara yang dilakukan adalah
melalui proses pengemasan. Terdapat berbagai bahan/material
yang dapat digunakan sebagai kemasan makanan. Penggunaan
material yang tepat dapat mempertahankan usia pakai dari bahan
makanan, namun penggunaan material yang salah juga dapat
mempercepat usia pakai dari makanan tersebut, bahkan dapat
menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen makanan.

 Berbagai jenis bahan kemasan makanan seperti kaleng
dapat dipergunakan sebagai bahan pengemas makanan yang
aman, selama kaleng tersebut tidak berkarat, tidak penyok dan
tidak bocor. Apabila kita akan mengkonsumsi makanan yanga
ada dalam kaleng ini, maka perlu dilakukan pemanasan ulang.
Yakni kurang lebih 15 menit untuk menghindarkan adanya
bahaya E-coli yang sangat mematikan. Gelas merupakan bahan
pengemas yang aman. Gelas banyak digunakan untuk mengemas
minuman ataupun makanan yang telah diproses melalui proses
fermentasi seperti acar, taoco, kecap, dan lain-lain. Kertas paling
banyak digunakan untuk membungkus makanan dari makanan
gorengan sampai makanan yang memerlukan penyimpanan lama
seperti teh celup dan lainnya. Beberapa jenis kertas yang sering
digunakan adalah kertas koran, kertas nasi yang dilapisi plastik
serta kertas yang telah mengalami pemutihan. Kertas yang biasa
dipakai untuk mengemas gorengan biasanya digunakan kertas
koran. Secara tidak sadar kertas koran ini mengandung tinta
yang bersifat larut. Padahal tinta tersebut banyak mengandung
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timbal (Pb) yang sangat bahaya bagi kesehatan. Bila timbal
tersebut terakumulasi dalam tubuh maka akan menyebabkan
gangguan saraf dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Pada
suatu penelitian, wanita hamil yang banyak terakumulasi timbal
ini akan menyebabkan cacat bawaan pada janin dan merusak
otak sehingga akan mempunyai kecerdasan yang rendah.
Pada laki-laki, timbal akan menyebabkan penurunan kualitas
sperma sehingga dapat menyebabkan kemandulan. Kertas yang
telah diputihkan sering digunakan sebagai pembungkus teh
celup. Kertas ini berbahaya karena sudah ditambahkan bahan
pemutih (chlorine). Bila terkena suhu tinggi akan menghasilkan
dioksin, suatu senyawa racun yang berbahaya bagi kesehatan kita.
Tahun 1998 WHO menetapkan ambang batas aman konsumsi
dioksin, yaitu 1-4 pikogram (sepertriliun gram) dioksin per
kilogram berat badan. Dalam jumlah sedikit saja sudah sangat
berbahaya, apalagi bila dalam jumlah besar maka dioksin akan
bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker). Konsentrasi lebih
tinggi lagi akan menyebabkan penyakit kulit chloracne (jerawat
yang parah disertai dengan erupsi kulit dan kista). Selain itu
dioksin juga akan menyebabkan penurunan hormon reproduksi
pria hingga 50% dan menyebabkan kanker prostat dan kanker
testis. Pada wanita dioksin akan menyebabkan kanker payudara
dan endometriosis, yakni jaringan selaput lendir rahim yang
masih berfungsi tumbuh di luar rongga rahim. Oleh karena
itu untuk menghindarkan hal-hal di atas bila tidak terpaksa
gunakan teh (teh tubruk) secara langsung, dan gunakan
pembungkus yang aman seperti daun pisang dan aluminium
foil. Plastik. Bahan pengemas yang mudah didapat dan sangat
fl eksibel penggunaannya adalah plastik. Selain untuk mengemas
langsung bahan makanan, seringkali digunakan sebagai pelapis
kertas. Plastik yang dikenal adalah Polyethylene, Polypropylen,
Poly Vinyl Chlorida (PVC), dan Vinylidene Chloride Resin. Secara
umum plastik tersusun dari polimer yaitu rantai panjang dan
satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut monomer. Polimer
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ini dapat masuk dalam tubuh manusia karena bersifat tidak larut,
sehingga bila terjadi akumulasi dalam tubuh akan menyebabkan
kanker. Masing-masing jenis plastik mempunyai tingkat bahaya
yang berbeda tergantung dan bahan kimia penyusunnya, jenis
makanan yang dibungkus (asam, berlemak ), lama kontak dan
suhu makanan saat disimpan. Semakin tinggi suhu makanan yang
dimasukkan dalam plastik ini maka semakin cepat terjadinya
perpindahannya. Hal ini ditandai dengan menjadi melemasnya
plastik pembungkus tersebut (untuk membungkus mie ayam,
bakso panas dan lainnya). Sayur bersantan, susu dan buah-buahan
yang mengandung asam organik sebaiknya tidak dibungkus
plastik dalam keadaan panas, ataupun kalau terpaksa jangan
digunakan terlalu lama. Plastik ini boleh digunakan jika bahan
yang dimasukkan dalam keadaan dingin. Dari beberapa jenis
plastik di atas yang relatif lebih aman digunakan untuk makanan
adalah Polyethylene yang tampak bening dan Polypropylen yang
lebih lembut dan agak tebal.

Sedangkan Vinylidene Chloride Resin dan Poly Vinyl
Chlorida (PVC) bila digunakan mengemas bahan yang panas
akan tercemar dioksin, suatu racun yang sangat berbahaya
bagi manusia. Dioksin ini bersifat larut dalam lemak, maka
terakumulasi dalam pangan yang relatif tinggi kadar lemaknya.
Kandungan dioksin tersebar (97,5%) ke dalam produk pangan
secara berurutan konsentrasinya yaitu daging, produk susu,
susu, unggas, daging babi, daging ikan dan telur. Oleh karena itu
penggunaan plastik ini sering digunakan sebagai pembungkus
permen, pelapis kertas nasi dan bahan penutup karena amat tipis
dan transparan. Styrofoam. Yang sering dikenal sebagai gabus ini
digunakan untuk mengemas makanan instan, atau makanan siap
saji. Wadah ini banyak disukai karena ringan, tahan bocor dan
dapat menahan panas sampai beberapa waktu. Namun yang perlu
diingat styrofoam ini merupakan bahan yang terbuat dari foamed
polistirenpolistiren. Yakni suatu jenis plastik yang mempunyai ciri
ringan, kaku, rapuh dan tembus cahaya. dengan bahan dasar
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Bahan ini kemudian dicampur dengan karet sintetis (butadiena)
sehingga warnanya menjadi putih susu. Agar lebih lentur dan
awet, ditambahkan zat plastizer seperti dioktiplatat (DOP) dan
butil hidroksi toluena (BHT). Kandungan zat pada proses terakhir
inilah menurut penelitian kimia LIPI dapat memicu timbulnya
kanker dan penurunan daya pikir anak. Selain itu bila pengemas
ini digunakan untuk mengemas makanan bersuhu tinggi, maka
kandungan kimianya dapat terurai dan masuk terakumulasi
dalam tubuh. Ambang batas stiren di dalam tubuh sangat
sedikit, sehingga bila melebihi batas maka akan mengakibatkan
gangguan-gangguan saraf seperti kelelahan, nervous, sulit tidur
dan anemia serta kesuburan menurun. Di negara-negara maju
seperti Jepang dan negara Eropa pengemas ini sudah dilarang,
sedang di Cina masih menjadi polemik. Tidak diperbolehkannya
dipergunakan selain alasan yang berhubungan dengan kesehatan
juga berhubungan dengan pemusnahannya yang sangat sulit
membusuk.

Kajian yang lebih mendalam tentang pengemasan pangan
belum terlalu banyak diketahui masyarakat. Perlu upaya untuk
menyebar luaskan informasi terkait kemasan. Di dalam buku ini
akan dijelaskan berbagai informasi terkait  antara lain, persyaratan
, fungsi pengemasan pangan, peraturan apa saja yang sudah ada
terkait pengemasan pangan dan jenis kemasan apa saja yang
perlu kita ketahui, desain dengan bentuk dan ukuran yang cocok
dan desain grafi s,  semoga bermanfaat.

Semoga karya yang kecil ini menjadi benih-benih yang
terus tumbuh berkembang membingkai keilmuan bagi setiap
para pembaca.

     Denpasar, 6 Januari 2016
     Penulis
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