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Dasar Pengolahan Dan Pengawetan Hasil
Perikanan
Majalah kehutanan IndonesiaProsiding Lokakarya Nasional Pendayagunaan Pangan
Spesifik Lokal Papua, Jayapura, 2-4 Desember 2003Produk-Produk Lebah Madu dan
Hasil OlahannyaLontaraData dasar aspek sosial terumbu karang IndonesiaRapat
dinas Departemen Perikanan ke I di Tjibogo, 1964Dasar Teknologi Hasil
TernakProsiding Seminar Pembangunan Pertanian Dalam Menanggulangi
KemiskinanForum EkonomiAgroindustri ikan tuna dan udangKonperensi Nasional
Kelapa III, Yogyakarta, 20-23 Juli 1993Berita industriDasar Teknologi Hasil
TernakDharmasenaWarta Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan BaratDasar
PengawetanProsiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
PerikananTeknologi Hasil TernakUnit Operations in Food ProcessingKontrol Kualitas
Pangan Hasil TernakTabel input-output IndonesiaTeknologi Pengolahan dan
Pengawetan DagingRencana induk penelitian dan pengembanganLaporan delegasi
Indonesia ke Konperensi Ecafe di Singapura, 24 April s/d 31 April 1960Data dasar
aspek sosial terumbu karang Indonesia: Kawasan Lahewa, Kecamatan Lahewa,
Kabupaten NiasPendapatan regional Kabupaten Dati II PatiIndikator kinerja makro
pembangunan kelautan dan perikananEconomic indicatorsTeknologi Pengawetan
dan Pengolahan Hasil PerikananHasil pendaftaran perusahaan/usaha:
Pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air, dan
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konstruksiHow to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib
PajakTeknologi hasil hutanModel dan teknik penilaian pada tingkat satuan
pendidikan dasar dan menengah, 2008Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
SMP, MTs: Kelas IX (III), semester I & IIInput-output Table, Indonesia, 1971: General
framework, concepts and definitionsHasil-hasil rapat umum anggotaUniversitas
RiauHari Koperasi ke-36 tahun 1983Ekonomi minyak goreng di IndonesiaProsiding
Seminar Nasional Biologi XV

Majalah kehutanan Indonesia
Prosiding Lokakarya Nasional Pendayagunaan Pangan Spesifik
Lokal Papua, Jayapura, 2-4 Desember 2003
Papers of a seminar on research in biology.

Produk-Produk Lebah Madu dan Hasil Olahannya
Lontara
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Data dasar aspek sosial terumbu karang Indonesia
Buku referensi pada mata kuliah Dasar Pengawetan. Dalam produk perikanan
pengawetan sangat dibutuhkan untuk memperpanjang daya simpan dari produk
tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dari produk perikanan yang mudah mengalami
kerusakan. Tujuan dari pengawetan yaitu menghambat atau mencegah terjadinya
kerusakan, mempertahankan mutu, menghindarkan terjadinya keracunan
sehingga dapat mempermudah penanganan dan penyimpanan. Proses
pengawetan lebih tepat bila diutarakan sebagai usaha untuk mengahambat
kerusakan karena lambat atau cepat bahan yang awet akan mengalami kerusakan
juga. Dalam buku ini dijelaskan mengenai dasar-dasar pengawetan yang meliputi
pengenalan pengawetan, bahan pengawet, pengawetan tradisional dan
pengawetan modern. Dalam buku ini juga disertai berbagai metode dalam
pengawetan ikan, bahan-bahan pengawet yang aman digunakan serta bahanbahan pengawet yang dilarang digunakan. Serta dibahas pula tentang peranan
pengemasan produk dalam menunjang pengawetan pangan. Penerapan
pengawetan juga djelaskan dalam penerapan proses pengawetan secara
tradisional maupun secara modern. Pengawetan tradisional yang meliputi:
Fermentasi Pendinginan Pengemasan Penggaraman Pengeringan Sedangkan
pengawetan modern yang meliputi: Pengawetan bahan pangan radiasi
Pengawetan Pangan Dengan Suhu Rendah Prinsip Pengolahan Dengan Suhu Tinggi
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Rapat dinas Departemen Perikanan ke I di Tjibogo, 1964
Economics indicators, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Dasar Teknologi Hasil Ternak
Prosiding Seminar Pembangunan Pertanian Dalam
Menanggulangi Kemiskinan
Proceedings of a working conference of the Persatuan Pengusaha Pelajaran Niaga
Swasta, a union of private shipping organizations, 1969.

Forum Ekonomi
Agroindustri ikan tuna dan udang
Konperensi Nasional Kelapa III, Yogyakarta, 20-23 Juli 1993
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Appraisal techniques for teaching and learning activities in elementary and
secondary schools in Indonesia.

Berita industri
Buku ini membahas mengenai spesifikasi dari produk yang dihasilkan oleh lebah
seperti madu, propolis, royal jelly (bee milk), tepung sari (bee pollen), lilin lebah
(bee wax), roti lebah (bee bread) dan racun lebah (bee venom). Selain itu pun
membahas mengenai pengolahan bahan baku menjadi bahan pangan (food
processing), teknik yang terkait dengan pengolahan dan pengembangan skala
produksi. Keunggulan dari buku ini adalah pembaca mampu mengenal macammacam produk yang dihasilkan oleh lebah, dimana selama ini masyarakat hanya
mengetahui produk madu yang lebih populer. Setelah pembaca mampu mengenal
karaktersitik semua jenis produk lebah madu, selanjutnya adalah pengenalan
macam-macam olahannya dengan panduan teknologi hasil ternak sebagai dasar
pengolahan, pengawetan serta diversifikasi produk hasil lebah. Dijelaskan pula
mengenai pengolahan diversifikasi produk lebah madu di dunia industri makanan
dan minuman. Selama ini sudah ada beberapa buku yang terbit mengenai dunia
lebah dan madu. Namun, buku-buku tersebut belum ada yang menerangkan
secara eksplisit mengenai teknologi pengolahannya menjadi berbagai macam
turunan dari produk lebah madu. Inilah yang akan menjadi keistimewaan buku ini
karena akan memberikan informasi yang mendalam kepada para pembaca
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khususnya bagi mahasiswa, peneliti dan para peternak lebah madu di Indonesia
dimana informasinya dikupas berdasarkan hasil-hasil penelitian dan jurnal nasional
maupun internasional.

Dasar Teknologi Hasil Ternak
Buku ini mengulas tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip dasar teknologi
pengolahan serta pengawetan pangan dan non pangan hasil ternak dengan
berprinsip pada keamanan pangan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan
latihan soal sehingga pembaca dapat mengaplikasikan materi pada setiap babnya. Buku ini digunakan untuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi
(PS) THT dan PS Teknologi Produksi Ternak.

Dharmasena
Warta Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat
Buku Dasar Teknologi Hasil Ternak merupakan buku Ajar mata kuliah Dasar
Teknologi Hasil Ternak. Buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa mengenai
dasar teknologi hasil ternak. Pengetahuan dasar teknologi hasil ternak mencakup
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pemahaman terhadap ruang lingkup proses pengolahan bahan pangan menjadi
produk setengah jadi maupun produk jadi. Untuk memperlancar proses
pembelajaran dan pemahaman pembaca mengenai ruang lingkup dan mata kuliah
Dasar Teknologi Hasil Ternak, maka materi dalam buku ini disusun dalam delapan
bab yang terdiri dari Bab I sampai Bab VIII. Bab Kimia Pangan menjelaskan
mengenai kimia hasil ternak pH, Aw, karbohidrat, lemak, protein dan air.
Pengawetan Suhu Termal menjelaskan mengenai dasar pengolahan dan
pengawetan hasil ternak memakai prinsip suhu tinggi. Pengawetan Suhu Rendah
menjelaskan mengenai dasar pengolahan dan pengawetan hasil ternak memakai
prinsip suhu rendah meliputi pendinginan dan pembekuan. Fermentasi
menjelaskan mengenai dasar pengolahan dan pengawetan memakai prinsip
fermentasi dan prinsip asidifikasi hasil ternak. Nanoteknologi menjelaskan
mengenai pengolahan memakai nanoteknologi. Iradiasi menjelaskan mengenai
teknik iradiasi, dosis iradiasi, mikroba yang tahan iradiasi, perubahan-perubahan
yang terjadi akibat iradiasi. Pengemasan menjelaskan mengenai dasar-dasar
pengemasan dan Bahan Tambahan Pangan menjelaskan mengenai jenis bahan
tambahan pangan. Berdasarkan hal ini maka diharapkan buku Dasar Teknologi
Hasil Ternak ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, peneliti di bidang
pangan pada umumnya dan olahan hasil ternak pada khususnya, serta masyarakat
luas terutama bagi para pengusaha untuk memberikan inspirasi dan penguatan
keilmuan dalam rangka mengolah produk.
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Dasar Pengawetan
Performance indicator of marine and fisheries development in Indonesia.

Prosiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan
dan Perikanan
Social aspects of coral reef ecology and marine resources in Indonesia.

Teknologi Hasil Ternak
Unit Operations in Food Processing
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan pendapatan
mesyarakat dan kesadaran masyarakat akan kaitan makanan dan kesehatan,
maka pola konsumsi makanan juga berubah yaitu dari “makan asal kenyang”
menjadi “makan aman, sehat dan enak”. Perubahan ini membawa akibat bukan
saja meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih bahan pangan yang lebih
baik mutunya serta aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga
berpengaruh pada teknologi pengolahan, pengawetan serta penyajiannya. Daging
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sebagai salah satu bahan makanan yang berasal dari ternak banyak digemari
masyarakat, karena terbukanya berbagai kemungkinan dalam pengolahannya dan
dipercaya sebagai sebagai salah satu sumber protein hewani walapun dari
kandungan lemaknya sering dipandang kurang menguntungkan bagi kesehatan.
Dalam buku ini diuraikan beberapa dasar pengolahan dan pengawetan daging
yaitu pendinginan dan pembekuan, pengasinan, pemanasan, pengasapan,
pengeringan, pengalengan, radiasi mengion, teknologi restrukturisasi dan bahan
setengah basah yang berasal dari daging/intermediate moisture meat. Pada
bagian akhir buku ini penulis menyajikan perkembangan mutakhir terutama
dengan ditemukannya komponen bioaktif dalam daging dan produk olahannya
yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, dimana penemuan ini juga ikut
mengubah arah teknologi pengolahan dan pengawetan daging yang dikenal
dengan teknologi pangan fungsional yang berbahan baku daging.

Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak
Tabel input-output Indonesia
Buku Teks yang ditulis berjudul “Teknologi Pengawetan dan Pengolahan Hasil
Perikanan”, dirumuskan dari berbagai hasil riset dan tinjauan pustaka di Bidang
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Ilmu Teknologi Hasil Perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi
(pengetahuan dan keterampilan) mahasiswa di bidang pengawetan, pengolahan,
diversifikasi produk, serta nilai tambah (value-added) hasil sampingan/limbah
industri perikanan. Buku teks ditulis oleh Staf Dosen Jurusan Perikanan & Kelautan,
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Dr. Ir. Latif Sahubawa,
M.Si & Prof. Dr. Ir. Ustadi, MP.) yang berpengalaman di Bidang Teknologi
Pengolahan dan Pascapanen Hasil Perikanan. Untuk meningkatkan kualitas buku
teks, materi yang disajikan direview oleh Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Si., serta
ditelaah secara komprehensif oleh Prof. Dr. Ir. Umar Santoso, M.Sc. (Guru Besar
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). Konten buku
terdiri atas 12 Bab, yakni: (1) Jenis, Potensi, Peluang Pemanfaatan Sumberdaya
Perikanan; (2) Pengawetan dengan Perlakuan Pemanasan dan
Pendinginan/Pembekuan; (3) Pengawetan Ikan dengan Teknik Penggaraman; (4)
Pengawetan Ikan dengan Teknik Pengasapan; (5) Pengawetan Ikan dengan Teknik
Pengalengan; (6) Pengawetan Ikan dengan Teknik Fermentasi dan Pemindangan;
(7) Teknologi Pengolahan Udang Beku Mutu Ekspor; (8) Proses Pengalengan
Mangut Lele dan Gulai Tuna; (9) Teknologi Pengolahan Surimi Ikan; (10) Ekstraksi
Alginat dan Karaginan dari Rumput laut; (11) Teknik Pengolahan Kolagen dan
Gelatin Kulit Ikan; dan (12) Teknologi Pengolahan Kitin dan Kitosan. Khalayak
sasaran pengguna buku teks, antara lain: Siswa SMK Perikanan dan Kelautan,
Akademisi (mahasiswa dan dosen) Fakultas Perikanan & Kelautan, Birokrat di
Bidang Perikanan dan Kelautan, Pengambil Kebijakan di Bidang Perikanan dan
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Kelautan, Asosiasi Pengolahan Hasil Perikanan, Pebisnis Kuliner & Jasaboga, serta
Legislator di Bidang Ketahanan Pangan & Pembangunan Kelautan/Perikanan.

Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Daging
Rencana induk penelitian dan pengembangan
Laporan delegasi Indonesia ke Konperensi Ecafe di Singapura,
24 April s/d 31 April 1960
Data dasar aspek sosial terumbu karang Indonesia: Kawasan
Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias
Pendapatan regional Kabupaten Dati II Pati
Socioeconomic development of marine resources in Indonesia.
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Indikator kinerja makro pembangunan kelautan dan perikanan
Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa mata kuliah Teknologi
Hasil Ternak yang memiliki komoditas daging, telur, susu, hasil samping, dan
madu. Dalam buku ini juga dipaparkan mengenai nilai gizi dari komoditas yang
merupakan dasar dari teknologi hasil ternak, prinsip dari teknologi hasil ternak
setiap produk, beberapa contoh produk olahan hasil ternak, serta potensi dari
setiap teknologi pengolahan.

Economic indicators
Development of agriculture, rural economy in the context of alleviating poverty in
Indonesia; proceedings of seminar.

Teknologi Pengawetan dan Pengolahan Hasil Perikanan
On agricultural development of local specific food crops in Papua Province.

Hasil pendaftaran perusahaan/usaha: Pertambangan,
penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air, dan
konstruksi
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How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib
Pajak
Teknologi hasil hutan
Model dan teknik penilaian pada tingkat satuan pendidikan
dasar dan menengah, 2008
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMP, MTs: Kelas IX
(III), semester I & II
Input-output Table, Indonesia, 1971: General framework,
concepts and definitions
Buku Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak terbagi dalam beberapa bagian: I.
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Pendahuluan yang terdiri atas kualitas, jaminan mutu dengan pengendalian mutu,
serta kerja sama tiga bagian, yaitu antara pemasaran, produksi dan pengendalian
mutu; II. Kualitas dan Keamanan Produk dengan Prinsip HACCP (unsur sistem
HACCP, mikrobiologi hazard, kontaminasi kimia, pengaruh unsur luar, dan
fungsional hazard); III. Critical Control Points (produk daging dan produk susu); IV.
Aspek Sanitasi pada Mutu Pangan (sanitasi, pengaruh sanitasi terhadap mutu
pangan, sasaran sanitasi pangan, daerah fokus sanitasi, dan standardisasi
sanitasi); V. Pelatihan dan Higienis Individu dalam Keamanan Pangan (sistem
bintang keamanan pangan, materi pelatihan bintang satu keamanan pangan); VI.
Pengawasan dan Standardisasi mutu pangan (komoditas, mutu, standardisasi
mutu, pengendalian proses, dan pengawasan mutu); VII. Cacat pada Komoditas
(pengertian cacat, aspek cacat pada komoditas, aspek ekonomis dari cacat mutu,
sortasi dan toleransi cacat, penyebab cacat, dan cacat dalam standardisasi mutu;
VIII. Pencemaran dan Pemalsuan (pencemaran, dan pemalsuan); IX. Pembinaan
Mutu (kekuasaan mutu, peranan pemerintah, peranan swasta dan masyarakat,
peranan badan internasional, dan peranan dewan standardisasi nasional; dan X.
Sertifikasi Produk Hasil ternak.

Hasil-hasil rapat umum anggota
This long awaited second edition of a popular textbook has a simple and direct
approach to the diversity and complexity of food processing. It explains the
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principles of operations and illustrates them by individual processes. The new
edition has been enlarged to include sections on freezing, drying, psychrometry,
and a completely new section on mechanical refrigeration. All the units have been
converted to SI measure. Each chapter contains unworked examples to help the
student gain a grasp of the subject, and although primarily intended for the
student food technologist or process engineer, this book will also be useful to
technical workers in the food industry

Universitas Riau
Hari Koperasi ke-36 tahun 1983
Indonesian cooking oil industry: policies, marketing, and trade; collection of
articles.

Ekonomi minyak goreng di Indonesia
Prosiding Seminar Nasional Biologi XV
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