
TEKNOLOGI PENGEMASAN

Tujuan Insruksional Umum :

selesai mengikuti matakuliah ini, mahasiswa semester 7 
(tujuh) Program Studi THP Fakultas Pertanian USU 
diharapkan mampu menjelaskan  metode-metode 
pengemasan untuk berbagai produk pangan.

Deskripsi Singkat Matakuliah :Deskripsi Singkat Matakuliah :

Penguasaan mengenai 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, sistem labelling, informasi 
dan promosi.  Peraturan-peraturan dalam perdagangan 
nasional dan internasional yang menyangkut 
pengemasan (CODEX, ISO, GATT, Ecolabelling, 
AFNOR).  Teknik pengemasan dengan pengaturan 
atmosfir, aseptik.



Sebelum anda membaca lebih jauh materi kuliah, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Menurut anda, apa itu pengemasan bahan pangan?

2. Apa fungsi pengemasan bahan pangan?
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2. Apa fungsi pengemasan bahan pangan?

3. Apa jenis-jenis kemasan yang anda ketahui? Dan 
sebutkan contoh aplikasi jenis kemasan tersebut 
pada bahan pangan?

4. Berdasarkan pengalaman anda sehari-hari apakah 
keuntungan dan kerugian dari pengemasan pada 
bahan pangan?



KULIAH I

PENGEMASAN BAHAN PANGAN

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pertemuan ini adalah :

- Mampu menjelaskan jenis-jenis kemasan untuk bahan pangan.



PENGERTIAN PENGEMASAN

Pengemasan = Pembungkusan = Pewadahan = pengepakan

adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu 

mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan 

pada bahan yang dikemas / dibungkusnya.

Pengemasan berfungsi untuk menempatkan produk agar 

mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, 

pengangkutan dan distribusi.



� Kemasan yang disediakan 
alam :

o kelobot jagung

o kulit buah-buahan

o sabut dan tempurung 
kelapa

o kulit polong 

o Kulit Telur

Kemasan Moderen :

o Kertas

o Plastik

o Logam

Kemasan tradisional :

o papan kayu
o Karung goni
o Kain
o Kulit kayu
o Daun pisang
o pelepah 
o koran bekas

o Logam

o Gelas

o Fiber

o Bahan-bahan laminasi



Fungsi 
Kemasan

� Mewadahi produk 
� Melindungi dan mengawetkan  
produk
� Sebagai identitas produk
� Meningkatkan efisiensi
� Melindungi pengaruh buruk 

dari 
luar
� Memperluas pemakaian dan   
pemasaran  produkpemasaran  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.Kemasan 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 



Peranan Kemasan

� pengenal jatidiri/identitas produk
� penghias produk
� piranti monitor
� media promosi
� media penyuluhan atau petunjuk cara 

penggunaan dan manfaat produk yang ada 
di dalamnyadi 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.



Sisi Hitam Kemasan 

�Disalahgunakan untuk 

menutupi kekurangan mutu

�Mempropagandakan produk Sisi Hitam Kemasan �Mempropagandakan produk 

secara tidak proporsional

� Menambah biaya pengemasan



KLASIFIKASI KEMASAN

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, 
bool kecap)Pemakaian bool kecap)

c. Kemasan yang tidak dibuang, tapi 
digunakan kembali oleh konsumen untuk 
kepentingan lain (semi disposable)



2. Berdasarkan Struktur 
sistem kemasan

a. 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 
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sistem 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 

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, 
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Kekakuan Bahan 
Kemasan

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 erhadap 

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.
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perlindungan erhadap 
lingkungan

logam, kertas, foil.

c. Kemasan tahan suhu tinggi : kemasan 
untuk bahan pangan yang memerlukan 
pemanasan, sterilisasi dan pasteurisasi. 
Misalnya : wadah logam dan gelas.



5. Berdasarkan ingkat 
Kesiapan Pakai

a. Kemasan Siap Pakai : bahan kemasan 
yang siap untuk diisi dengan benuk yang 
telah sempurna.  Contoh : botol, wadah 
kaleng.

b. Kemasan Siap Dirakit (Wadah Lipatan) : 
kemasan yang masih memerlukan tahap 
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Kesiapan Pakai kemasan yang masih memerlukan tahap 
perakitan sebelum pengisian.  Misalnya 
kaleng berbentuk lempengan, plastik 
lembaran, kertas atau foil.



Kemasan Masa Depan ??? :

- 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

- Tahan panas


