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RINGKASAN 

NAILUL MUTHIATI RAHMATIN. Teknik Pembekuan Ikan Swangi 

(Priacanthus tayenus) Block dengan Metode Air Blast Freezing di PT. 

Starfood International Lamongan Jawa Timur. Dosen Pembimbing         

Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si. Ph.D. 

Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (membusuk) karena 

kandungan air dalam tubuh ikan yang tinggi (80%) dan pH tubuh ikan yang 

mendekati netral, sehingga diperlukan penanganan untuk menghambat dan 

menghentikan aktivitas zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim yang 

dapat menyebabkan kemunduran mutu. Salah satu penanganan yang dapat 

mencegah ikan mengalami kemunduran mutu yaitu dengan pembekuan. Tujuan 

dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui persyaratan bahan baku 

dan proses produksi serta mengetahui permasalahan yang terjadi selama proses 

pembekuan ikan swangi (Priacanthus tayenus). 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di PT. Starfood International, desa 

Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa 

Timur pada tanggal 26 Januari-21 Pebruari 2015. Metode kerja yang digunakan 

dalam Praktek Kerja Lapang adalah pengamatan langsung pada instansi terkait 

dengan pengambilan data berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. 

PT. Starfood Internasional bergerak dibidang produk hasil perikanan 

berupa pembekuan ikan. Bahan baku berupa ikan swangi diperoleh dari TPI 

Brondong, dalam pengangkutan menuju perusahaan ini perlu pemberian es untuk 

mencegah kemunduran mutu ikan. Tahapan proses produksi ikan swangi block 

yaitu penerimaan bahan baku, pencucian pertama, sortasi, penimbangan, 

penatanan dalam long pan, pembekuan dengan metode Air Blast Freezing, 

pengemasan dan penyimpanan dalam cold storage. Proses produksi ikan swangi 

beku selalu dikontrol mutu dari ikan swangi yaitu suhu tubuh ikan setiap proses 

produksi. Perusahaan telah menetapkan kriteria suhu tubuh ikan selamam proses 

produksi untuk menghindari adanya kemunduran mutu produk. Mesin Air Blast 

Freezer yang dimiliki oleh perusahaan ini memiliki suhu -30 sampai -40
o
C 

dengan menggunakan bahan pembeku berupa amoniak. Kebersihan dan keamanan 
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ikan sangat penting, hal tersebut dikontrol dengan selalu membersihkan lantai dan 

peralatan sebelum dan sesudah proses produksi berlangsung. 

Penetapan kriteria bahan baku ikan swangi yang digunakan di perusahaan 

ini berdasarkan suhu tubuh ikan dan organoleptik. Penetapan kriteria diambil 

sebagai salah satu cara untuk memilih bahan baku yang berkualitas yaitu memiliki 

nilai organoleptik 9 yaitu menyesuaikan persyaratan SNI ikan beku dan memiliki 

suhu tubuh 3,7 
o
C. Proses pembekuan ikan swangi membutuhkan waktu 6-8 jam. 

Masalah yang timbul selama proses produksi adalah produk ikan swangi yang 

musiman dan perusahaan ini hanya mengambil bahan baku dari TPI Brondong 

saja. 
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SUMMARY 

NAILUL MUTHIATI RAHMATIN. Freezing Technique Swangi Fish 

(Priacanthus tayenus) Block with Air Blast Freezing Method in PT. Starfood 

International Lamongan East Java. Academic Advisor Prof. Moch. Amin 

Alamsjah, Ir., M.Si. Ph.D. 

Fish is a perishable foodstuffs (rot) because the water content in the body 

of the fish is high (80%) and fish body pH near neutral, so that the necessary 

treatment to prevent and stop the activity of substances and microorganisms 

destroyer or enzyme that can cause deterioration quality. One treatment that can 

prevent the decline of quality fish is by freezing. The purpose of this Praktek 

Kerja Lapang is to know the requirements of raw materials and production 

processes as well as knowing the problems that occur during the process of 

freezing the swangi fish (Priacanthus tayenus). 

Praktek Kerja Lapang was conducted in PT. Starfood International, village 

Kandang Semangkon, District Paciran Lamongan East Java Province on January 

26-February 21, 2015. The working methods used in Praktek Kerja Lapang is the 

direct observation of the relevant agencies to capture data in the form of primary 

data and secondary data. Data is collected by observation, interview, and 

literature. 

PT. International Starfood engaged in fishery products in the form of 

freezing fish. Swangi fish raw materials obtained from TPI Brondong, in transport 

towards this company needs provision of ice to prevent deterioration of the quality 

of the fish. Swangi fish production process that blocks the reception of raw 

materials, the first washing, sorting, weighing, structuring in long pan, freezing 

with a machine Air Blast Freezing, packaging and storage in cold storage. Swangi 

frozen fish production process is always controlled the quality of fish swangi ie 

body temperature of fish every production process. The Company has established 

criteria for the fish's body temperature down at least the production process to 

avoid any deterioration of product quality. Air Blast Freezer machines owned by 

this company has a temperature of -30 to -40
o
C freezer by using materials such as 

ammonia. Cleanliness and safety of the fish is very important, it is controlled by 

always cleaning the floors and equipment before and after the production process. 
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Determination of criteria swangi fish raw material used in the company is 

based on the fish's body temperature and organoleptic. Determination of criteria 

taken as one way to choose quality raw materials that have a value of organoleptic 

9 adjust frozen fish standard of national Indonesia (SNI) and has a body 

temperature of 3.7 ° C, swangi fish freezing process takes 6-8 hours. Problems 

arising during the production process is swangi fish products are seasonal and 

these companies just take the raw material of TPI Brondong. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan swangi adalah ikan yang bukan termasuk hasil tangkapan utama, 

namun belakangan banyak didaratkan di pelabuhan perikanan sebagai salah satu 

hasil tangkapan yang bersifat komersial dan bersifat komoditas ekspor (Sivakami 

et al., 2001). Bentuk pemasaran ikan swangi di Indonesia masih terbatas berupa 

ikan segar dan ikan swangi yang dikeringkan, kandungan lemaknya tergolong 

rendah serta bagian yang dapat dimakan (edible portion) sebesar 30-50% (Rohaya 

dkk, 2006) serta kandungan protein ikan swangi segar sebesar 16,44 ± 0,56% 

(Aminudin, 2013).   

Kesegaran ikan dapat digolongkan menjadi 4 kelas yaitu tingkat 

kesegarannya sangat baik sekali (prima), ikan yang kesegarannya baik 

(advanced), ikan yang kesegarannya mundur (sedang) serta ikan yang sudah tidak 

segar lagi (busuk) (Adawyah, 2008) sedangkan menurut Anjasari (2010) tingkat 

kualitas ikan berdasarkan konversi otot dibagi menjadi tiga tahap. Tahapan 

pertama adalah prerigor yaitu fase saat jaringan otot menjadi lunak dan lentur, 

umumnya terjadi saat ikan baru mengalami kematian, tahapan kedua yaitu 

rigormortis yaitu fase saat ikan setalah mengalami kematian berkisar 1-7 jam dan 

tahapan ketiga adalah postrigor yaitu fase saat jaringan otot melunak akibat aktin 

dan myosin memisah dan pada fase ini ikan mulai mengalami autolisis.   

Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (membusuk) karena 

kandungan air dalam tubuh ikan yang tinggi (80%) dan pH tubuh ikan yang 

mendekati netral. Hal tersebut dapat dicegah dengan pengawetan menggunakan 

suhu rendah untuk menghambat dan menghentikan aktivitas zat-zat dan
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mikroorganisme perusak atau enzim yang dapat menyebabkan kemunduran mutu. 

Mikroorganisme dapat menyebabkan kemunduran mutu adalah bakteri, jamur dan 

khamir (Adawyah, 2008). 

Pengawetan dengan suhu rendah pada ikan dapat dilakukan melalui 

pembekuan secara mekanis. Pembekuan adalah pemindahan panas dari bahan 

yang disertai dengan perubahan fase dari cair ke padat dan merupakan salah satu 

proses pengawetan yang umum dilakukan untuk penanganan bahan pangan 

(Murniyati dan Sunarman, 2000). Menurut Estiasih dan Ahmadi (2009), 

pembekuan dapat menyebabkan perubahan yang kecil pada pigmen, citarasa dan 

komponen-komponen nutrisi penting serta menunda perubahan mikrobiologis dan 

biokimia pada suatu pangan. Pembekuan pada suhu -4 sampai -10
o
C memiliki 

efek letal pada pertumbuhan mikoba dan pada suhu -18
o
C menyebabkan 

penurunan aktivitas air, perubahan pH dan potensi reaksi reduksi-oksidasi.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Mengetahui persyaratan bahan baku ikan swangi yang disesuaikan pada 

SNI.  

2. Mengetahui proses pembekuan ikan swangi (P. tayenus) dengan metode 

Air Blast Freezing. 

3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pembekuan ikan swangi 

(P. tayenus). 
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1.3 Manfaat  

Praktek kerja ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, 

pengalaman dan ketrampilan mahasiswa mengenai teknik pembekuan ikan swangi 

(P. tayenus) menggunakan metode Air Blast Freezing dengan cara memadukan 

teori yang diterima dan kenyataan yang ada di lapang.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Definisi Ikan Swangi (P. tayenus) 

 Ikan swangi memiliki nama lain yaitu mata besar (tumenggung), ikan ini 

hidup di perairan dangkal sampai ke perairan dalam 200 m. Ikan swangi termasuk 

ikan buas yang memakan berbagai organisme dasar dan tergolong ikan demersal 

yang penangkapannya terutama menggunakan trawl, pancing, cantrang dan 

sejenisnya (Genisa, 1999).  

2.1.1  Klasifikasi  

Klasifikasi ikan swangi menurut Richardson (1964) dalam  fishbase 

(2014) sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Subkingdom   : Metazoa 

Filum   : Chordata 

Subfilum   : Vertebrata 

Kelas    : Pisces 

Subkelas  : Teleostei 

Ordo   : Percomorphi 

Subordo   : Percoidea 

Divisi   : Perciformes 

Famili   : Priacanthidae 

Genus   : Priacanthus 

Spesies  : Priacanthus tayenus 

2.1.2  Morfologi 

Menurut Nelson (1984), Famili Priacantidae memiliki ciri-ciri berupa mata 

amat besar, mulut lebar, rahang yang kokoh, terdapat sirip punggung yang terdiri 

dari 10 jari-jari keras dan 10-15 jari-jari lemah, sirip ekor terdiri dari 3 jari-jari 

keras dengan 9-16 jari-jari lemah, serta memiliki bentuk yang berpinggiran tegak
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hingga membulat, terdapat membran yang menghubungkan jari-jari sirip perut, 

memiliki sisik stenoid dan biasanya berwarna merah cerah.  

2.1.3  Habitat dan Penyebaran 

Ikan swangi termasuk dalam Famili Priacanthidae yaitu ikan hasil 

tangkapan yang dominan didaratkan di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) 

Brondong (Sumiono, 2004 dalam Sumiono dan Nurani, 2007). Pauly dan 

Martosubroto (1996) menyebutkan bahwa penyebaran ikan swangi meliputi 

daerah Indonesia Timur sampai dengan Pasifik Barat, sebelah Selatan Jepang, 

India Barat dan sebelah Selatan Australia. Ikan swangi adalah salah satu ikan 

karang yang berperan dalam struktur trofik sehingga dikatakan bernilai ekologis 

(Powell, 2000), ikan ini termasuk jenis Priacanthidae yaitu ikan predator pemakan 

zooplankton dan dominasi makanannya berupa udang-udangan yang berasal dari 

kelas crustacea (CMFRI, 2001).  

2.2 Pengertian Kemunduran Mutu 

 Kerusakan yang terjadi pada produk pangan disebabkan oleh empat faktor 

yaitu biologis, kimia, mekanis dan fisika. Kerusakan secara biologis/ 

mikrobiologis terjadi pada bahan mentah, bahan setengah jadi dan bahan hasil 

olahan. Kerusakan ini sangat merugikan dan terkadang dapat membahayakan 

kesehatan akibat racun yang diproduksi. Penyebab kerusakan mikrobiologis yaitu 

kapang, khamir dan bakteri. Kerusakan secara mekanis adalah kerusakan akibat 

benturan-benturan mekanis baik saat penangkapan/pemanenan, saat pengangkutan 

dan saat penyimpanan. Kerusakan  fisik  terjadi akibat perlakuan fisik yang terjadi 



ADLN – UNIVERSITAS AIRLANGGA                        6 

PRAKTEK KERJA LAPANG   TEKNIK PEMBEKUAN IKAN...    NAILUL MUTHIATI  

  

selama penanganan dan penyimpanan. Kerusakan kimia terjadi akibat bahan 

kimia yang dapat mengontaminasi bahan pangan sehingga akan menyebabkan 

bahan pangan bahan pangan mengalami perubahan-perubahan (Susiwi, 2009). 

   Kemunduran mutu ikan biasanya ditandai dengan hilangnya bau segar 

yang berubah menjadi bau busuk, kerusakan fisik seperti pada tekstur, insang, 

permukaan kulit dan mata, maupun perubahan penurunan kandungan nutrisinya. 

Penyebab kemunduran murtu pada ikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

alami dan penanganan. Faktor alami terdiri dari jenis ikan, ukuran, kondisi 

biologis, musim dan wilayah penangkapan. Faktor penanganan yaitu suhu, waktu 

dan kehati-hatian (Yuliandri, 2013). 

 

2.3  Pengendalian Mutu 

 Kegiatan pengendalian mutu merupakan kegiatan yang dimulai dari 

pengendalian satndar mutu bahan, standar proses produksi pada barang setengah 

jadi atau barang jadi, sampai standar pengiriman. Secara  garis besar pengendalian 

mutu dapat dibagi menjadi pengendalian mutu bahn baku, pengendalian dalam 

proses pengolahan dan pengendalian produk akhir (Arthatiani, 2008). 

Pengendalian mutu dilakukan dengan upaya pencegahan dalam memenuhi 

kelayakan dasar sesuai pendekatan HACCP. HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap standar mutu produk 

yang telah diatur dan ditetapkan, hal tersebut tidak hanya dengan pencegahan 

akan tetapi juga harus ada tindakan perbaikan. Langkah awal upaya pencegahan 

dilakukan saat ikan telah ditangkap yaitu dengan melakukan penanganan secara 

bersih dan hiegienis. Hal tersebut dilakukan sebagai persyaratan kelayakan dasa
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 yaitu berfungsi untuk memperlambat atau menghambat menurunnya mutu produk 

(Soewarlan dkk., 2010). Selain upaya pencegahan juga perlu dilakukan upaya 

pengawasan berdasarkan ketentuan Undang -Undang Nomor 31Tahun 2004 Bab 

IV  tentang Pengelolaan Perikanan Pasal 20 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa 

setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan wajib memenuhi 

dan menerapkan standar kelayakan pengolahan untuk ikan, sistem jaminan mutu 

dan keamanan hasil perikanan. Perusahaan pengolahan perikanan juga perlu 

menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (Good Manufacturing 

Practicess). Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik tercantum dalam 

Pasal 6 Bab III Keamanan Pangan dalam PP 28 Tahun 2004 antara lain dengan 

cara mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. 

Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi 

jumlah jasad renik lainnya dan mengendalikan proses pemilihan bahan baku, 

penggunaan bahan tambahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan 

pengangkutan (Arthatiani, 2008). 

2.4    Proses Pembekuan 

2.4.1 Definisi Pembekuan  

 Pembekuan adlah proses pengolahan yakni suhu produk bahan pangan 

yang diturunkan dibawah titik beku dan sejumlah airberubah bentuk menjadi 

kristal es. Metode pembekuan dibagi menjadi dua macam yaitu berdasarkan alat 

pembeku dan kecepatan pembekuan. Pembekuan berdasarkan alat pembeku dibagi 

menjadi dua yaitu mekanis dan kriogenik, sedangkan pembekuan berdasarkan
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kecepatan membeku dibagi menjadi empat yaitu pembeku lambat, pembeku cepat, 

rapid freezer dan kriogenik (Estiasih dan Ahmadi, 2009).  sedangkan menurut 

Adawyah (2008) pembekuan adalah pengambilan/pemindahan panas dari tubuh 

ikan ke bahan lain. Menurut Anjasari (2010) hal-hal yang harus diperhatikan pada 

pembekuan ikan adalah kecepatan pembekuan ikan yaitu jumlah bahan atau ikan 

yang dapat dibekukan tiap satuan waktu. Waktu pembekuan adalah waktu yang 

diperlukan untuk mencapai suhu pembekuan, suhu pendinginan, ukuran ikan, 

suhu ikan dan angka (koefisien) hantaran panas. Suhu pembekuan adalah suhu 

akhir pembekuan yang dikehendaki dan pada suhu pembekuan titik beku ikan 

sudah terlampaui sehingga menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. 

2.4.2  Pembekuan dengan Metode Air Blast Freezing  

Proses pembekuan ikan swangi dilakukan dengan metode Air Blast Freezing  

yaitu menggunakan udara dingin dengan kisaran suhu -30 sampai -40ºC dengan 

laju aliran 1,5-6,0 m/detik. Laju aliran udara yang tinggi dapat meningkatkan 

koefisien pindah panas. Mesin air blast freezer dengan sistem batch, alat ini 

dilengkapi dengan rak-rak untuk meletakkan bahan yang akan dibekukan, 

sedangkan sistem kontinyu, bahan atau produk pangan yang akan dibekukan 

diletakkan dalam troli yang mempunyai rak atau menggunakan konveyor. Troli 

dan ban berjalan tersebut dilewatkan pada terowongan berinsulator, kemudian 

udara dihembuskan melewati terowongan tersebut baik secara vertikal maupun 

horizontal. Teknik pendinginan blast freezing bersifat ekonomis dan sangat 

fleksibel karena dapat membekukan produk atau bahan pangan dengan berbagai 

ukuran dan bentuk (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 
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Metode pembekuan blast frezeer dilakukan dengan cara menempatkan 

produk pada rak-rak pembeku di dalam mesin tersebut lalu udara bersuhu rendah 

di hembuskan ke sekitar produk yang disimpan pada rak-rak pembekuan. Prinsip 

dari teknik ini adalah pembekuan dilakukan dengan menghembuskan udara dingin 

melewati pipa-pipa pendingin ke permukaan produk dengan kecepatan yang tinggi 

dan dalam satu mesin penataan produk merata dan tidak dapat ditambahkan 

produk lain setelah produk sebelumnya telah dibekukan. Keuntungan dari metode 

Air Blast Freezing (ABF) adalah cara ini dapat membekukan segala macam 

produk dan pengoperasiannya mudah. Kerugiaannya adalah memerlukan jumlah 

udara dalam jumlah yang besar, waktu pembekuan relatif lama, ruang lebih besar, 

tenaga pekerja yang besar, dapat terjadi dehidrasi produk yang dibekukan dan 

adanya beban panas tambahan ( Kolbe dan Kramer, 2007).   

2.4.3 Penyimpanan Ikan Swangi Beku 

 Penyimpanan ikan swangi dengan cara pemebekuan ini mempunyai 

beberapa keuntungan anatara lain memperpanjang umur simpan karena dengan 

pembekuan perubahan-perubahan yang bersifat enzimatis, kimia, bakteriologi dan 

fisik dihambat oleh pembekuan. Faktor yang mempengaruhi kualitas ikan beku 

adalah kehilangan air dari produk (dehidrasi), oksidasi yang menyebabkan 

perubahan rasa dan bau menjadi tengik (rancid), kehilangan flavor volatile, 

aktivitas enzimatis dan kehilangan vitamin.penyimpanan beku dengan suhu yang 

sesuai adalah penting untuk ikan dan hasil laut yang dikemas secara keseluruhan 

maupun sebagian, baik dikemas secara vakum atau dibungkus dengan plastik. 

Pada ikan beku, kehilangan bau dan tekstur tergantung pada cara penanganannya 

(Hendrasty, 2013). Menurut Suseno (2013) penyimpanan produk beku (cold
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 storage) berkisar pada suhu --20˚C sampai -30˚C dan menurut Murniyati dan 

Sunarman (2000) menyatakan bahwa suhu pada cold storage dikendalikan dengan 

thermostat yaitu alat untuk menghentikan pendinginan apabila suhu cold storage 

mencapai derajat tertentu, dan menjalankan kembali jika suhu kembali naik 

sampai derajat tertentu dengan selisih suhu tidak lebih dari 2
o
C. 
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III   PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di PT. Starfood Internasional, Jl. 

Deandles KM. 76 Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan 

pada tanggal 26 Januari – 21 Februari 2015.  

3.2 Metode Kerja 

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu 

permasalahan saat setelah melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius. 

Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membaca berbagai informasi tertulis, 

gambar-gambar, berfikir dan melihat obyek serta aktivitas orang. Oleh karena itu, 

peneliti dapat mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

ditanyakan. Hasil data tersebut diperoleh jumlah data yang banyak, bervariasi dan 

belum tersusun secara jelas (Sugiyono, 2009). 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diambil dalam Praktek Kerja Lapang ini 

berupa data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2009). 

3.3.1  Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan yang 

langsung baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan
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oleh peneliti. Data primer dapat berupa interview (wawacara), kuisioner (angket), 

observasi (pengamatan) dan gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2009). Data 

primer yang diambil meliputi kualitas ikan swangi, jumlah produk ikan beku 

dalam sekali produksi dan data kualitas produk ikan swangi beku serta data 

tentang pendistribusian. 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek, atau 

kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti (Sangadji dkk., 2010). Observasi pada Praktek 

Kerja Lapang ini akan dilakukan pada berbagai hal yang berhubungan dengan 

kegiatan pembekuan ikan swangi (P. tayenus) block dengan metode Air Blast 

Freezing untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. 

b. Wawancara 

Sangadji dkk (2010) mengemukakan bahwa wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode survei menggunakan pertanyaan secara lisan 

kepada subyek penelitian. Wawancara akan dilakukan tanya jawab dengan 

pegawai yang ada di lokasi mengenai seluk beluk kegiatan di PT. Starfood 

International yaitu struktur organisasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana, teknik 

pembekuan ikan swangi block dan permasalahan apa saja yang dihadapi pada saat 

melaksanakan kegiatan pembekuan ikan swangi (P. tayenus) secara block frozen 

dengan Air Blast Freezing di unit tersebut. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari 

sumber lain (Sugiyono, 2009). Data sekunder digunakan peneliti untuk 

memberikan gambaran tambahan atau untuk proses lebih lanjut. Data ini dapat 

diperoleh dari laporan-laporan, pustaka yang menunjang, data dokumentasi, data 

lembaga penelitian dan data dari PT. Starfood International Lamongan tentang 

pembekuan ikan swangi (P. tayenus) dengan metode Air Blast Freezing. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang  

4.1.1  Sejarah Berdirinya PT. Starfood International Lamongan 

PT. Starfood International Lamongan (SFI) adalah bagian dari kelompok 

usaha PT. Prima Star Internasional (Kelola Mina Laut Grup) yang didirikan di 

Gresik berdasarkan akta No. 28 tanggal 18 April 2008 dari notaris Wachid 

Hasyim, S. H Surabaya dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM 

No. AHU-25263.AH.01.01. Kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. KIG Raya 

Selatan Kav. C-7 kawasan industri Gresik, Jawa Timur. Proyek pendirian PT. 

Starfood International dimulai pada awal bulan oktober 2008 dan resmi beroperasi 

pada tanggal 1 oktober 2009 yang diikuti dengan awal proses produksi pada 

tanggal 26 oktober 2009.    

PT. Starfood International mempunyai berbagai macam produk yaitu 

surimi, frozen fish dan frozen cephalopoda serta tepung ikan. Produk frozen fish 

terdiri dari ikan  swangi (P. tayenus), ikan kurisi (Nemipterus japonicas), ikan 

gulamah (Nibea albiflora), ikan ayam-ayam (Abalistes stellaris), ikan puntung 

damar (Siliago siliama) dan tonang (Plectaster decanus). Produk frozen 

chepalopoda terdiri dari bekutak (Sephia spp.) dan cumi-cumi (Loligo sp.). 

Produk tepung ikan berasal dari limbah padat frozen fish dan surimi. Produk-

produk tersebut dipasarkan skala ekspor ke negara Taiwan, Vietnam, Singapura 

dan China. 
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4.1.2  Letak Geografis  

 Lokasi PT. Starfood International terletak di Jalan Raya Daendles Km. 76 

Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa 

Timur secara geografis pabrik ini terletak pada garis lintang 6.87128 ºLS dan 

112.31538  ºBT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

o Sebelah Utara   : Laut Jawa  

o Sebelah Selatan  : Jalan Raya Tuban Surabaya 

o Sebelah Timur   : Tanah milik H. Samiin 

o Sebelah Barat   : Tanah milik H. Muhlis 

Kondisi lingkungan sekitar kegiatan PT. Starfood International ini cukup 

dinamis. Lokasi ini memiliki tingkat mobilisasi yang sedang, karena daerah ini 

sedang berkembang. Jarak lokasi dengan ibu kota kabupaten ± 20 km dan jarak 

dengan ibu kota kecamatan ± 5 km. Kegiatan mata pencaharian di lingkungan 

sekitar pabrik adalah nelayan dan pembudidaya udang. 

4.1.3  Visi dan Misi 

Gambaran umum suatu perusahaan mengenai tujuan yang ingin dicapai 

tertuang dalam visi dan misi perusahaan tersebut. Visi PT. Starfood International 

adalah menjadi perusahaan terbaik dan berdaya saing dalam  industri perikanan di 

Indonesia dan misi PT. Starfood International adalah mengembangkan kekuatan 

bisnis di industri perikanan dengan tim manajemen yang profesional dan 

koperatif, bekerja secara efisien, efektif dan berorientasi pada produktivitas. 

Fokus  pada  produk  yang  bernilai tambah (Value Added) dan menerapkan saling
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bekerja sama dengan stakeholder. Standar kualitas tinggi untuk produk komoditas 

dan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. 

4.1.4   Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

 Struktur organisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu 

perusahaan dimana masing-masing komponen memiliki tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang berbeda namun satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan 

daya saing suatu perusahaan sebagai perusahaan besar yang bergerak dalam 

bidang pengolahan perikanan, PT. Starfood International memiliki susunan 

kepengurusan yang dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Karyawan PT. Starfood International ± 404 orang yang terdiri dari 

karyawan bulanan, karyawan harian dan karyawan borongan. Karyawan bulanan 

merupakan pegawai kontrak dengan sistem pengupahan setiap bulan. Karyawan 

harian merupakan pegawai kontrak yang digaji berdasarkan hari kerjanya, 

sedangkan untuk karyawan borongan adalah karyawan yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi. Pekerjaan tersebut bersifat tidak tetap 

tergantung ketersediaan bahan baku yang akan diproses. Upah yang diberikan 

berdasarkan hasil kerja dari karyawan tersebut. Karyawan bekerja enam hari 

dalam seminggu dan yang satu hari digunakan sebagai hari libur yang telah 

terjadwal, apabila bahan baku kosong maka karyawan diliburkan untuk sementara 

dan bekerja kembali apabila bahan baku sudah tersedia. Setiap hari seluruh 

karyawan bekerja mulai pukul 07.00-14.00 WIB, istirahat satu jam yaitu pukul 

12.00-13.00 WIB. Hari  jum’at  karyawan  bekerja mulai pukul 07.00-15.00 WIB,
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istirahat 90 menit yaitu pukul 11.30-13.00 WIB. Hari sabtu, karyawan bekerja 

mulai pukul 07.30-14.00 WIB dan istirahat satu jam pada pukul 12.00-13.00 WIB. 

4.1.5 Tata Letak Pabrik 

Tata letak proses menunjukkan kondisi pengaturan fasilitas-fasilitas 

produksi dalam sebuah pabrik antara lain kantor, ruang produksi, gedung dan 

bangunan penunjang misalnya parkir, toilet, kantin, tempat pembuatan es, 

laboratorium dan lain-lain. Tipe tata letak yang digunakan di PT. Starfood 

International adalah tipe layout produk karena pengaturan tata letak fasilitas 

pabrik berdasarkan aliran dari produk tersebut. Tujuan dari pengaturan ini adalah 

untuk mengurangi proses pemindahan dan memudahkan dalam pengawasan 

kegiatan produksi. 

Pengaturan tata letak pada pabrik milik PT. Starfood International dapat 

dilihat dari fungsi ruang yang disesuaikan dengan letaknya, misalnya laboratorium 

yang bersebelahan dengan ruang produksi, tempat pembuatan es yang berada pada 

ruang penerimaan bahan baku yang biasanya paling banyak menggunakan es 

sebagai bahan pendukung, dan kantor yang berada di bagian depan sehingga 

mempermudah melakukan pengurusan administrasi perusahaan. Penataan ruang 

produksi disesuaikan dari arah alur produksi agar tidak berbenturan antara proses 

satu dengan proses lainnya serta jaraknya yang berdekatan dapat mencegah 

kontaminasi silang. Untuk lebih jelasnya layout perusahaan dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 
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4.2 Sarana dan Prasarana 

4.2.1 Sarana 

Sarana yang digunakan oleh PT. Starfood International dalam proses 

produksi pembekuan ikan swangi (P. tayenus) setiap hari diantaranya adalah 

timbangan digital, keranjang plastik, meja sortir, meja tally, meja produksi, meja 

pengemasan, nampan, pisau, bak pencucian, bak penampungan, thermometer 

digital, long pan, rak long pan, lori/kereta dorong, penggaruk ikan dan beberapa 

mesin dalam proses produksi yang terdiri atas air blast freezer, ice crusher, 

glazing, mesin stripping dan pembangkit tenaga listrik. Fungsi setiap peralatan 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

4.2.2  Prasarana 

Prasarana yang terdapat di PT. Starfood International diantaranya adalah 

kantor yang terdiri dari kantor operasional, dan kantor produksi, ruang proses 

produksi, gudang master carton dan plastik serta bahan tambahan kimia, dua 

ruang pembekuan yang dilengkapi dengan mesin air blast freezer, cold storage, 

laboratorium, ruang mesin, ruang ganti pakaian, toilet, foot wash, hand wash, 

mushola, pos jaga dan tempat parkir. 

4.3 Deskripsi Produk Ikan Swangi Beku 

Produk ikan swangi beku yang dihasilkan oleh PT. Starfood  International 

terdiri dari dua macam yaitu ikan swangi utuh (Whole Round/SW) dan ikan 

swangi potong (SPT). Kedua produk tersebut dibekukan dengan menggunakan 

mesin   air    blast   freezer   yang    memiliki    kapasitas    30-40  ton    ikan   atau
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chephalopoda. Produk ikan swangi utuh dan ikan swangi potong adalah variasi 

produk yang dipilih melalui sortasi dengan tetap menerapkan bahan baku yang 

memiliki mutu yang baik. Produk ikan swangi potong (SPT) berupa produk yang 

telah dihilangkan kepala dan bagian perut (organ pencernaan).  

4.4 Penanganan Bahan Baku Ikan Swangi (P. tayenus) 

Bahan baku adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas produk yang 

akan dihasilkan. Bahan baku ikan swangi diperoleh dari TPI Brondong. Bahan 

baku yang masuk ke PT. Starfood International adalah bahan baku dari supplier 

(pengepul) tetap di TPI Brondong. Bahan baku yang dipasok berupa ikan swangi, 

kurisi dan bekutak. Ikan swangi yang didapatkan dari supplier adalah ikan- ikan 

yang berasal dari nelayan yang didatangkan menggunakan drum pengangkut hasil 

tangkapan ikan. Bahan baku berupa ikan swangi yang digunakan adalah ikan-ikan 

yang berkenampakan baik  yang disesuaikan dengan standar SNI ikan beku (SNI 

01-4110.2-2006) tentang ikan beku-bagian 2 mengenai syarat mutu bahan baku 

diantaranya adalah harus bersih, bebas dari setiap bau yang menandakan 

pembusukan, bebas dari tanda dekomposisi dan pemalsuan, bebas dari sifat-sifat 

alamiah lain yang dapat menurunkan mutu serta tidak membahayakan kesehatan, 

serta harus berasal dari perairan yang tidak tercemar dan secara organoleptik 

bahan baku tersebut harus mempunyai karakteristik ikan segar. Ciri-ciri ikan segar 

berdasarkan SNI 01-4110.2-2006 yaitu memiliki mata cerah dan cemerlang, 

aroma segar dan tekstur elastis, padat dan kompak. 

 Drum ikan dari supplier telah diberi es halus untuk mencegah kemunduran 

mutu ikan swangi. Jarak  PT.  Starfood International dengan TPI brondong ± 4 km
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sehingga bahan baku tidak terlalu lama mengalami guncangan saat distribusi. 

Penggunaan es halus ditempatkan pada tiga bagian drum yaitu bagian dasar, 

tengah serta bagian atas. Es halus adalah es yang berupa butiran-butiran yang 

memiliki tebal ± 2 mm. Es mempunyai daya pendinginan yang sangat besar,      

tiap 1 kg es yang meleleh pada 0ºC menyerap panas sebanyak 80 kilokalori untuk 

meleleh menjadi air 0ºC, es mempunyai titik cair pada 0ºC (Murniyati dan 

Sunarman, 2000). Penggunaan es halus pada bagian dasar ikan berfungsi untuk 

menghindari tubuh ikan mengalami kecacatan. Penggunaan es halus disesuaikan 

dengan ikan yang akan digunakan. 

Bahan baku ikan swangi ditempatkan dalam drum, tiap satu drum berisi      

86 kg ikan dan ditambahkan es halus sebanyak ±1 kg. Bahan baku dari ruang 

penerimaan dilakukan pengecekan suhu tubuh ikan untuk memilih bahan baku 

yang dibutuhkan sesuai dengan standar pabrik yaitu berkualitas baik dan 

berkenampakan yang baik. Bahan baku setelah dilakukan pengecekan kemudian 

dibawa ke ruang produksi dengan menggunakan troli, setiap troli dapat 

mengangkut 6 drum.  

Tabel 1. Pengelolaan Bahan Baku di PT. Starfood International 

No Bahan Baku Masuk 

(kg) 

Bahan Baku yang 

Diterima (kg) 

Bahan Baku yang 

Ditolak (kg) 

1 < 500  200-400    1-5  

2 500-1.500 ± 600-1.400    5-8 

3 1.600-3.000 ± 1.700-2.500 10-15 

4 >3.000 ± 3.100-3.800 10-20 
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Bahan baku ikan swangi yang telah masuk ruang proses, maka akan 

dilakukan pencucian menggunakan air es bersuhu (± 4ºC). Pencucian dilakukan 

untuk menghilangkan sisa es halus yang ada pada permukaan tubuh ikan. Data 

pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tidak semua ikan yang masuk ke pabrik 

ini sesuai dengan syarat bahan baku produk ikan swangi block oleh karena itu, 

perlu dilakukan penyortiran berdasarkan jenis kelamin ikan dan ukuran ikan serta 

mutu ikan tersebut atau dapat disebut grading. Sortir berdasarkan jenis kelamin 

terbagi menjadi dua yaitu jantan dan betina. Sortir berdasarkan ukuran ikan yaitu 

terbagi menjadi tiga kategori yaitu ukuran 100-149 kg, 150-199 kg dan 200-300 

kg untuk ikan swangi utuh (SW) dan ukuran ikan swangi SPT terdiri dari tiga 

kategori yaitu 30-49 kg, 50-79 kg dan 80-100 kg. Sortir berdasarkan mutu diukur 

menggunakan tabel organoleptik yang dilakukan oleh supervisor dan karyawan 

yang sebelumnya telah dilakukan training untuk menginformasikan mutu ikan 

swangi yang masih dapat digunakan sebagai bahan baku produk ikan beku di 

pabrik tersebut.  

Menurut Soekarto (2002) menyatakan bahwa orang yang berperan maupun 

terlibat dalam penilaian organoleptik disebut panelis. Panelis terbagi menjadi 

empat macam yaitu panelis perseorangan, panelis perseorangan terbatas, panelis 

terlatih dan panelis agak terlatih. Proses penyortiran ikan swangi di pabrik ini 

dilakukan oleh 6-10 orang dan dapat dikatan sebagai panelis yang terlatih dan 

agak terlatih. Oleh karena itu, pengawas (supevisor) selalu mengawasi penuh saat 

proses penyortiran berlangsung.  
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Tabel 2. Kriteria bahan baku pada SNI dan pabrik 

No Kriteria Mutu PT. Starfood International SNI (01-4110.1-2006) 

1 Mata Mata cerah, berwarna 

kemerahan hingga sedikit pucat, 

utuh. 

Mata cerah, bola mata 

menonjol dan kornea 

jernih. 

2 Insang Bersih dari bahan asing, 

kemerahan, utuh  

Berwarna merah 

cemerlang, bebas dari 

kotoran dan lendir. 

3 Permukaan 

Kulit 

Sisik utuh dan sedikit lendir. Warna kulit cemerlang, 

sisik utuh, terdapat 

sedikit lendir. 

4 Bau Segar (spesifik ikan) Bau sangat segar 

5 Tekstur 

Tubuh 

(daging) 

Elastis saat disentuh dengan jari, 

bagian dinding perut tidak 

lembek 

Warna spesifik jenis, 

sangat cemerlang, 

daging sangat padat 

dan elastis  

 

Bahan baku ikan swangi yang ditolak akan dimasukkan ke dalam bahan baku 

produk surimi atau tepung ikan. Bahan baku yang telah disortir kemudian 

ditimbang menggunakan timbangan digital yang telah dikalibrasi terlebih dahulu. 

Penimbangan bahan baku untuk produk ikan beku swangi (SW) dan produk ikan 

beku swangi potong (SPT) sebanyak 9 kg per keranjang plastik. Proses pencucian 

kembali  dilakukan   untuk  menghilangkan   kotoran  serta  sisik  pada permukaan 
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tubuh ikan. Pencucian dilakukan menggunakan air es (±4ºC) dalam 4 L air untuk 

setiap sekali produksi dan ditambahkan sodium polyphosphate (SPP) sebanyak 

450 mg dengan bahan baku kurang dari 5 ton. Peraturan BPOM tentang Batas 

maksimum Penggunaan Bahan Tambhan pangan Garam Pengemulsi No. 16 tahun 

2013 menerapkan bahwa penggunaan bahan tambahan sodium polyphosphate 

(SPP) termasuk garam pengemulsi yang penggunaannya diizinkan berada dalam 

pangan dengan kadar 70 mg/kg berat badan MTDI (Maximum Tolerable Daily 

Intake). Penambahan sodium polyphosphate (SPP) berfungsi untuk mengurangi 

drip. Drip yaitu kehilangan sebagian kandungan air pada bahan pangan sehingga 

dapat menyebabkan beberapa nutrisi bahan pangan ikut menghilang mengikuti 

kadar air. Protein adalah salah satu nutrisi yang ikut menghilang atau rusak saat 

kadar air pada bahan menurun sehingga diperlukan bahan yang dapat mencegah 

terjadinya kerusakan pada struktur protein (Murniyati dan Sunarman, 2000).  

Penambahan polyphosphate pada surimi berfungsi sebagai crypotectant 

umumnya bahan yang digunakan adalah disodium fosfat (DSP), sodium 

heksametafosfat (SHMP) atau sodium plyphosphate (SPP) dan sodium 

tripolifosfat (STPP). Cryoprotectant juga dapat disebut sebagai bahan 

antidenaturasi protein karena dapat meningkatkan kemampuan air sebagai energi 

pengikat, mencegah pertukaran molekul-molekul air dari protein serta 

menstabilkan protein (Susilo, 2010). Menurut Murniyati dan Sunarman (2000), 

penambahan larutan polifosfat 10-20,5% membutuhkan waktu 1-2 menit dengan 

cara dicelupkan kemudian ditiriskan untuk mempermudah dalam menghilangkan 

benda  asing  dan  sisik  yang  menempel  pada  tubuh ikan. Penyiangan dilakukan
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untuk produk ikan swangi potong (SPT) yaitu berupa menghilangkan kepala serta 

organ pencernaan yang termasuk dalam faktor penyebab kemunduran mutu pada 

ikan karena bakteri dan enzim terkandung dalam tubuh ikan. Penyiangan 

dilakukan pada ikan swangi secara manual dengan menggunakan pisau dan 

telenan.  

Produk ikan swangi utuh (SW) langsung dilakukan penataan dalam long 

pan dan tanpa ada penyiangan, sedangkan pada produk ikan swangi potong (SPT) 

langkah setelah penyiangan adalah penimbangan kembali. Penataan bahan baku 

dalam long pan menyesuaikan berat ikan dan jenis produknya. Penataan dilakukan 

pada long pan dengan ukuran 48 cm x 29 cm x 8 cm. Model penataan produk ikan 

swangi utuh dan ikan swangi potong mengikuti prosedur perusahaan yaitu dengan 

menempatkan bagian kepala dekat dengan dinding long pan.  

 

Gambar 1. Alur proses penanganan bahan baku ikan swangi (P. tayenus) 
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4.5 Proses Pembekuan Ikan Swangi (P. tayenus) 

Pembekuan bahan baku menggunakan mesin air blast freezer dilakukan 

setelah tahapan penataan, dalam pendistribusian menggunakan rak-rak/lori untuk 

mempercepat pengangkutan. Pembekuan dengan mesin air blast freezer 

diterapkan pada frozen fish dan frozen chepalopoda berupa ikan swangi, kurisi, 

tonang dan bekutak. Bahan yang digunakan mesin air blast freezer di perusahaan 

ini adalah amoniak yang dialirkan dari ruang teknisi ke plate ABF. Mesin air blast 

freezer (ABF) yang dimiliki oleh perusahaan ini berjumlah empat buah, masing-

masing memiliki kapasitas 3-4 ton. Pembekuan dengan mesin ABF mempunyai 

karakteristik dapat membekukan bahan selama 6-8 jam dalam sehari (Murniyati 

dan Sunarman, 2000). Penggunaan mesin ABF digunakan dalam sekali produksi 

untuk menghemat biaya dan memiliki tujuan agar bahan baku dapat membeku 

secara merata. 

Mesin air blast freezer (ABF) yang digunakan oleh PT. Starfood 

International merupakan ABF tipe batch atau bertahap. Freezer akan diisi penuh  

dengan ikan dalam sekali produksi sebelum proses pembekuan berlangsung, dan 

setelah ikan membeku seluruhnya, maka freezer akan dikosongkan dan dicuci. 

Tipe refrigerant yang digunakan adalah amoniak (NH3). Amonia adalah 

refrigerant alami yang paling umum digunakan karena amonia murah, memiliki 

tingkat efisiensi energi yang unggul, tidak berbahaya bagi lingkungan dan mudah 

terdeteksi ketika bocor apabila pada tekanan operasi yang tinggi sehingga mesin 

memerlukan pipa yang lebih berat dan lebih mahal. Operasi dan servis 

memerlukan  pelatihan  khusus  karena  bahan  ini dapat menjadi racun saat di atas
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konsentrasi tertentu dan dapat terjadi ledakan, sehingga memerlukan langkah-

langkah keamanan yang penting untuk diketahui sebelum menggunakannya. 

Sistem ammonia saat ini, hemat biaya dibandingkan kapasitas pendinginan 

tertentu (Kolbe dan Kramer, 2007). Refrigeran ammonia mempunyai bau yang 

sangat menyengat dan dikelompokkan kedalam kelompok refrigeran yang 

berbahaya atau mematikan (beracun) (Syahrani, 2006).   

 

Gambar 2. Mesin Air Blast Freezer (Sumber: PT.Starfood International) 

4.6 Proses Pasca Pembekuan Ikan Swangi (P. tayenus)  

Bahan baku berupa ikan swangi yang telah membeku kemudian diambil 

dan diangkut menggunakan forkliff menuju mesin glazing. Proses glazing 

dilakukan menggunakan air es yang disemprotkan ke ikan yang telah dibekukan, 

hal tersebut dilakukan untuk menambah berat ikan karena penambahan air es 

dapat meminimalisir kandungan air pada bahan saat pengiriman. Menurut 

Adawyah (2008), proses glazing pada ikan beku berfungsi untuk mengurangi 

dehidrasi dan oksidasi sedangkan menurut Kolbe dan Kramer (2007) menyatakan 

bahwa  proses  glazing  yang  tepat  dapat  membuat lapisan tipis pada produk dan
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mengurangi evaporasi, proses glazing selalu diikuti dengan meningkatnya 

karakteristik kapasitas mengikat air, kelekatan dan kecerahan. Proses tersebut 

terkadang dapat menambah berat produk pangan akibat lapisan yang dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses glazing ikan swangi (Sumber: PT. Starfood International) 

Menurut Wibawa (2009) kemasan digunakan sebagai bahan pelindung 

terhadap produk selama distribusi, menambah ketertarikan konsumen terhadap 

produk dan mempermudah pemberian informasi mengenai produk. Pengemasan 

produk pangan memiliki empat kategori kemasan yaitu kemasan primer, kemasan 

sekunder, kemasan tersier dan kemasan quarter. Kemasan primer adalah kemasan 

yang berkontak langsung dengan makanan/minuman. Kemasan sekunder adalah 

kemasan yang melapisi kemasan primer. Kemasan tersier adalah lapisan ketiga 

yang berfungsi untuk melindungi benturan/ mengumpulkan makanan/ minuman 

agar mudah dalam pengangkutan. Kemasan quarter adalah kemasan yang 

berfungsi untuk perlindungan akhir produk pangan terhadap benturan (Yuyun dan 

Delli, 2011). Produk ikan swangi beku di perusahaan ini menggunakan 3 lapisan 

kemasan yaitu kemasan primer, sekunder dan tersier. 
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Lapisan pertama adalah kemasan primer yaitu menggunakan plastik jenis 

LDPE (Low Density Poly Ethylene), plastik LDPE adalah jenis plastik yang 

memiliki kelebihap uap air, harganya murah, fleksibel dalam penggunaan dan 

bersifat penghalang migrasi mineral dan minyak essensial. Kekurangan dari 

plastik jenis LDPE adalah warnanya yang tidak jernih, masih dapat ditembus oleh 

oksigen dan terkadang ikut bercampur dengan aroma dan rasa makanan 

(Hendrasty, 2013). Kemasan sekunder produk ini menggunakan kardus yang telah 

diberi kode berupa jenis produk baik SW untuk ikan swangi utuh dan SPT untuk 

ikan swangi potong kepala, logo pabrik dan ukuran ikan. Kemasan tersier 

menggunakan plastik LDPE terdiri dari tiga warna yaitu warna putih untuk ukuran 

terkecil ikan swangi utuh (SW) dan ikan swangi potong (SPT), warna merah 

untuk ukuran medium dan warna hijau untuk ukuran ikan yang besar. Proses 

pengemasan harus dilakukan dengan cepat agar kualitas produk tidak mengalami 

kerusakan. Langkah berikutnya untuk menjaga kualitas produk selain 

menggunakan kemasan yaitu menggunakan tali stripping untuk mempermudah 

pengangkutan dan menjaga kemasan mengalami kerusakan. Produk yang telah 

dikemas kemudian diangkut menggunakan forkliff menuju cold storage. 

Cold storage merupakan ruangan atau tempat menyimpan ikan yang telah 

dibekukan dan dikemas dalam master carton. Tujuan dari penyimpanan ini adalah 

agar produk tidak mengalami kerusakan saat menunggu proses pengiriman 

(ekspor). Peletakan/penataan master carton dilakukan secara teratur sesuai kode 

produksi dengan sistem first in first out (FIFO). Cold storage terdiri dari ante 

room  yang  merupakan  ruang tunggu yang berada diantara dua cold storage yang
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bertujuan untuk mengurangi beban pendingin karena infiltrasi udara (Kolbe  dan 

Kramer, 2007). Cold storage yang dimiliki oleh PT Starfood International 

sebanyak tiga unit yang masing-masing memiliki kapasitas 40-50 ton dan suhu 

dipertahakan kurang dari -18
o
C sampai -25

o
C. Luas ante room adalah (3x15) m², 

suhu ante room harus selalu dipantau agar tidak terjadi fluktuasi . 

Produk ikan swangi yang akan diidstribusikan umumnya berdasarkan 

permintaan buyer karena dalam sekali pengangkutan tidak hanya satu jenis produk 

ikan swangi saja. Produk ikan swangi beku didistribusikan skala ekspor ke negara 

China, Taiwan dan Vietnam. Pendistribusian produk menggunakan kontainer 

yang berkapasitas 26000 MC (Master Carton) atau 26 ton. 

 

Gambar 4. Alur proses pasca pembekuan dengan mesin air blast freezer 
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4.7 Pengendalian Mutu 

 Bahan baku ikan swangi dipertahankan suhunya 3,7 sampai 5ºC. Setiap hari 

bagian supervisor selalu memeriksa suhu bahan baku setiap proses produksi dari 

penerimaan bahan baku hingga penyimpanan. Bahan baku yang masuk dari ruang 

penerimaan bahan baku ke ruang penyortiran pabrik PT. Starfood International 

selalu dikontrol mutunya dengan organoleptik. Nilai organoleptik yang ditetapkan 

oleh pabrik ini adalah 9 yaitu bagian mata cerah, sisik utuh, insang berwarna 

merah, permukaan tubuh sedikit berlendir dan tekstur daging pada tubuh masih 

elastis akan tetapi terkadang pengambilan sampel yang kurang seragam dapat 

membuat bahan baku yang diterima kurang dari nilai 9 yang masuk, sedangkan 

menurut SNI 01—4110.2-2006 ikan yang layak digunakan sebagai bahan baku 

bernilai 9-7. Umumnya bahan baku yang tidak masuk proses akan digunakan 

sebagai bahan baku surimi dan tepung ikan.  

 Produk ikan swangi yang telah lolos dalam proses penerimaan bahan baku 

kemudian dilakukan penyortiran untuk memilih bahan baku ikan swangi utuh dan 

ikan swangi potong kepala. Setiap proses produksi selalu diawasi oleh supervisor, 

proses sortasi dilakukan oleh beberapa karyawan yang telah terlatih sehingga 

dalam penyortiran dapat meminimalisir waktu dan kesalahan dalam mensortir. 

Bahan baku ikan swangi yang telah disortir ditimbang menggunakan timbangan 

yang selalu dikalibrasi sebelum dan sesudah proses produksi. Setiap peralatan 

yang digunakan sebelum dan sesudah proses selalu dilakukan pencucian untuk 

menghindari adanya kotoran serta kontaminan yang dapat membahayakan mutu  

bahan baku.  
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 Bahan baku yang telah ditata pada long pan kemudian dimasukkan dalam 

mesin air blast freezer. Mesin air blast freezer selalu dibersihkan sebelum dan 

sesudah proses dengan menggunakan air mengalir. Proses glazing dilakukan tiap 

sebelum proses pengemasan, alat glazing dialiri menggunakan air es setiap 

sebelum dan sesudah proses. Pengemasan dilakukan oleh tenaga yang telah 

terlatih, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir waktu proses pengemasan 

untuk menghindari ikan swangi mengalami drip pada waktu yang lama. Jenis ikan 

dan ukuran berat ikan menjadikan penentu untuk warna plastik dan warna tali 

striping. 

PT. Starfood International memiliki SSOP (Sanitation Standar Operation 

System) yaitu  program higiene dan sanitasi yang berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas sehingga tingkat keamanan produk meningkat, diikuti dengan 

menurunnya kontaminasi mikroba. Program ini ditujukan bagi setiap karyawan di 

perusahaan ini. Setiap ruang produksi memiliki SSOP masing-masing. SSOP 

adalah konsep pengendalian mutu yang harus ditaati oleh karyawan, misalnya 

para karyawan saat akan memasuki ruang proses produksi diwajibkan mencuci 

tangan dengan hand soap yang telah disediakan sebelum memakai sarung tangan 

produksi, selain itu para karyawan harus menggunakan sepatu boot yang telah 

dicuci dengan klorin dan memakai masker untuk meminimalisir kontaminasi yang 

timbul. Karyawan juga wajib untuk membersihkan setiap alat yang akan 

digunakan maupun setelah digunakan untuk meminimalisir adanya kontaminasi 

yang masih menempel pada peralatan. Bahan sanitasi yang digunakan adalah 

sabun dan air mengalir. 
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Produk ikan swangi beku yang telah dikemas perlu diawasi mutunya 

dengan selalu melakukan sampling secara acak pada produk untuk menghindari 

adanya kecacatan/kerusakan yang terjadi selama penyimpanan. Sampling  

dilakukan setiap produk dikeluarkan (didistribusikan). Proses sampling dilakukan 

oleh supervisor, setelah sampling produk apabila tidak ada kerusakan maka 

produk akan dikemas kembali, dan apabila didapati produk mengalami kerusakan 

maka produk tersebut akan di reject (diolah menjadi tepung ikan atau kembali 

diolah menjadi ikan beku).  

 

 

Gambar 5. Proses Sampling pada produk ikan swangi utuh (SW) 

(Sumber: PT. Starfood International) 

4.8 Kendala atau Masalah dalam Produksi 

Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaaan ini adalah setiap musim 

hujan jumlah pemasukan bahan baku ikan swangi sedikit akibat ikan swangi 

adalah   produk   musiman.  Masalah   yang    pernah   timbul   adalah penggunaan
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amoniak pada mesin ABF pernah mengalami kebocoran yang menyebabkan 

terganggunya kesehatan karyawan sehingga perlu pengontrolan. Masalah lain 

yang dapat terjadi adalah kelalaian para karyawan dalam menerapkan SSOP 

perusahaan baik saat sebelum memasuki ruang proses maupun saat di dalam ruang 

proses produksi. Masalah yang terkadang muncul saat proses pembekuan 

berlangsung adalah proses penyortiran bahan baku yaitu ikan swangi dibawah 

kriteria yang ditetapkan oleh pabrik. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang yang telah dilakukan di PT. 

Starfood International dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahan baku ikan swangi di perusahaan ini berasal dari nelayan sekitar pabrik, 

bahan baku yang masuk ke pabrik ini selalu dilakukan  pengecekan kualitasnya 

dengan organoleptik bernilai 9 yaitu mengikuti persyaratan SNI 01-4110.2-

2006 dan memiliki suhu 3,7 ºC sampai 5 
o
C. 

2. Pembekuan ikan swangi menggunakan metode Air Blast Freezing dapat 

membekukan ikan dengan lama waktu 8 jam, akan tetapi perusahaan ini baru 

dapat mengemas produk ikan beku keesokan harinya. Hal tersebut dilakukan 

bertujuan agar ikan dapat membeku secara merata dan suhu yang digunakan 

oleh perusahaan ini berkisar -38ºC.  

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pembekuan ikan swangi   (P. tayenus) 

di PT. Starfood International antara lain pasokan bahan baku saat akhir bulan 

Desember hingga awal bulan Pebruari mengalami penurunan akibat cuaca buruk 

di laut Jawa, hal tersebut mempengaruhi kapal-kapal nelayan sehingga nelayan 

tidak dapat menangkap ikan. Permasalahan lain yang pernah terjadi adalah 

kebocoran mesin air blast freezing dan penerapan SSOP di perusahan kurang 

diperhatikan sehingga beberapa karyawan ada yang masih melanggar. 

 

 



ADLN – UNIVERSITAS AIRLANGGA                     35                     

PRAKTEK KERJA LAPANG   TEKNIK PEMBEKUAN IKAN...    NAILUL MUTHIATI  

  

5.2   Saran 

  Kekurangan bahan baku saat musim barat (hujan) di TPI Bondong dapat 

disiasati dengan menambah supplier baru dari TPI lain seperti TPI di daerah tuban 

maupun rembang. Penerapan SSOP diperusahaan harus lebih diperhatikan dan 

diperketat karena dapat mempengaruhi kualitas produk. Pemeriksaan kesehatan 

maupun perlengkapan karyawan sebaiknya dilakukan saat sebelum memasuki 

ruang proses produksi agar dapat mencegah adanya pelanggaran terhadap SSOP 

perusahaan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang 

 
Gambar  6. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang di PT.Starfood International Lamongan (www.google.co.id). 

 

http://www.google.co.id/
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Lampiran 2. Struktur Organisasi 
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Lampiran 3. Lay Out Perusahaan 
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Lampiran 4. Peralatan dan Fungsi di PT. Starfood International 

No Peralatan Kegunaan  

1 Drum (tempat 

ikan)  

Wadah bahan baku saat pembongkaran dan 

penyiangan 

2 Meja Stainless 

(produksi) 

Meja yang digunakan untuk proses sortir, pemotongan 

kepala, penataan dalam loyang serta pengemasan. 

3 Fiber box (Bak 

pencucian) 

Wadah penampungan ice crush dan air tempat 

pencucian bahan baku 

4 Mesin striping Untuk mengemas bahan agar kemasan ikan swangi 

mudah dipindahkan 

5 Cold Storage Tempat untuk menyimpan ikan swangi yang telah 

dikemas 

6 Mesin Air Blast 

Freezer (ABF) 

Alat untuk membekkan ikan dengan suhu maksimal     

-40ºC 

7 Long pan Wadah ikan sawngi utuh dan swangi potong kepala 

8 Timbangan 

digital 

Alat penghitung berat ikan di bagian penerimaan 

bahan baku dan sortir 

9 Penggaruk ikan Alat untuk meratakan ikan saat thawing 

10 Termometer Alat untuk menghitung suhu ikan  

11 Pisau Alat untuk memotong dan menyiangi bahan baku 

12 Mesin glazing Alat yang digunakan untuk melapisi tubuh ikan dengan 

air es sebelum dikemas 

13 Forkliff Alat untuk memindahkan karton-karton berisi produk 

setelah dikemas ke cold storage dan pemindahan ke 

kontainer. 

14 Troli Alat pemindah blong dan long pan 
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Lampiran 5 Analisis Usaha  

a. Biaya Investasi 

No Nama Peralatan Jumlah Total Nilai 

Penyusutan/tahun 

1 Lahan pabrik 13.290 m² 1.169.061.600 - 

2 Pisau     10 buah        2.950.000        737.500 

3 Forklift       1 buah     231.795.000   57.948.750 

4 Hand Pallet       3 buah        4.800.000     1.200.000 

5 Pallet Plastik   300 buah    199.250.000   49.812.500 

6 Telenan     10 buah        1.029.000        257.250 

7 Longpan 48X29X8 

cm 

1200 buah      43.800.000   10.950.000 

8 Meja Sortir       5 buah      17.500.000     4.375.000 

9 Meja Bak       1 buah        5.500.000     1.375.000 

10 Meja Tally 

Stainless 

      1 buah        1.200.000        300.000 

11 Mesin ABF       4 buah 1.212.938.500 300.234.600 

12 Mesin Glazing       1 buah      50.000.000   12.500.000 

13 Mesin Staping 

Band 

      2 buah      20.900.000     5.225.000 

14 Timbangan Digital 

150 kg 

      1 buah        2.925.000        731.250 

15 Timbangan Digital 

30 kg 

      4 buah        8.250.000     2.062.500 

16 Box orange       8 buah        1.444.000        361.000 

17 Bak Cuci Tangan 

dengan Pijakan 

      4 buah        6.300.000     1.575.000 

18 Bak Cuci Kaki 

Stainless 

      1 buah        1.250.000        312.500 

19 Loker Karyawan     22 buah        3.581.000        895.250 
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20 Rak sepatu       3 buah      13.500.000     3.375.000 

21 Troli Stainless       4 buah      11.000.000     2.750.000 

 Total  3.008.974.100 456.978.100 

 

b. Biaya Tetap  

NO Keterangan Jumlah Biaya/bulan 

(Rp) 

Total/tahun(Rp) 

1 Listrik  - 47.073.300 564.879.600 

2 Air  - - - 

3 Bangunan limbah 

dan instalasi 

-      522.500     6.270.000 

4 Gaji karyawan 

produksi 

328 32.329.500 387.954.000 

5 Lembur karyawan 

produksi 

-   7.408.200   88.898.400 

6 Gaji karyawan 

borongan 

76 orang  37.273.700 447.284.400 

 Total  124.607.200 1.495.286.400 

 

c. Biaya Variabel 

NO KETERANGAN KEBUTUHAN/tahun TOTAL 

BIAYA (Rp) 

1 Ikan swangi segar 2.652.761 kg 29.180.371.000 

2 Bahan pendukung      35.000 kg      479.859.700 

3 Karton    300.000 buah      726.788.500 

4 Plastik    600.000 buah      421.820.000 

5 Isolasi       20.000 buah        58.109.500 

6 Straping Band        8.000 buah      160.000.000 

 Total  31.026.948.700 
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PENERIMAAN 1 X PRODUKSI 1 TAHUN 

PRODUKSI (KG) 

-Swangi (SW) 

-Swangi potong kepala 

(SPT) 

5.577 

3.988 

1.589 

2.007.720 

1.435.680 

   572.040 

HARGA JUAL (RP/KG) 

-Swangi (SW) 

-Swangi potong kepala 

(SPT) 

  

17.400 

18.700              

  

17.400 

18.700 

JUMLAH (RP) 99.105.500 35.677.980.000 

 

Total Biaya Operasional  = Biaya tetap + Biaya variabel 

        = 1.495.286.400+ 31.026.948.700 

       = 32.522.235.100 

1. Analisis rugi/laba = Penerimaan –Biaya Operasional 

= 35.677.980.000- 32.522.235.100 

= 3.155.744.900 

2. Return Cost Rasio = Penerimaan : Total Biaya Operasional 

= 35.677.980.000: 32.522.235.100 

= 1,097 

 

3. Analisis BEP Produksi dan Harga  

 

BEP Produksi   

- Ikan Swangi (SW)              = 32.522.235.100 : 17.400 = 1.869.094 kg 

- Ikan Swangi Potong (SPT) = 32.522.235.100 : 18.700 = 1.739.157 kg 

 

BEP Harga  
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-     Ikan Swangi (SW)              = 32.522.235.100 : 1.435.680 =  Rp 16.384  

-     Ikan Swangi Potong (SPT) = 32.522.235.100 :    572.040 = Rp  56.853 

 

4. Pay Back Periode  = 456.978.100 X1 : 3.155.744.900 = 0.145 th 
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Lampiran 6. Data Pengelolahan Bahan Baku 

No. Tanggal Bahan 

baku 

masuk 

(kg) 

 Jenis Produk Produk ikan 

swangi 

beku (kg) 

Tujuan dan 

jumlah 

distribusi Ikan 

swangi 

utuh (kg) 

Ikan swangi 

potong 

kepala (kg) 

1 26-01 257  182  73  198  - 

2 27-01 257  182  73  198  - 

3 28-01 257  182  73  198  - 

4 29-01 257  182  73  198  - 

5 30-01 257  182  73  198  - 

6 31-01 257  182  73  198  - 

7 2-02 1.700 1.400  288  1.308  - 

8 3-02 - - - - - 

9 4-02 494  323  170   380  - 

10 5-02 1.700  1.237  460  1.308  - 

11 6-02 1.265  905  361  973  - 

12 7-02 1.332  657  620  1.024  - 

13 9-02 2.695  1647  1040  2.074  - 

14 10-02 1.263  800  455  972  - 

15 11-02 329  233  94  253  - 

16 12-02 3.081  2.142  930  2.370  - 

17 13-02 2.167  1.728  430  1.668  - 

18 14-02 3.680  2.493  1.180  2.831  - 

19 15-02 - - - - Fuzhou- 

China 

(2.660 MC) 

20 16-02 1.713  1.188  510  1.318  - 

21 17-02 2.447  1.755  372,6  1883  - 

22 18-02 329  234  94  253  - 

23 20-02 329  234  94  253  - 

24  21-02 329  233  94  253  Haipong 

China 

(25000 MC) 
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Lampiran 7. Sertifikat HACCP, SKP serta pengujian air secara fisik dan 

mikrobiologi 
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Lampiran 8. Standar Nasional Indonesia (SNI) Ikan Beku  
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