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RINGKASAN 

ANGGI SETIYA AJI.Teknik Pengalengan Bekicot(Achatina fulica) di CV. 

Keong Mas Permai, Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. 

Dosen Pembimbing Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. 

 Bekicot merupakan salah satu komoditas hasil perikanana Indonesia yang 

berpotensi menjadi produk ekspor, di dalam negeri bekicot dianggap hama akan 

tetapi di luar negeri harga bekicot sangat mahal hal itu dikarenakan bekicot 

memiliki nilai protein dan asam amino yang tinggi, salah satu cara untuk 

meningkatkan nilai ekonomisnya adalah dengan mengolah bekicot, seperti 

menjadikannya produk bekicot kaleng. Tujuan dari Praktek Kerja Lapang (PKL) 

ini adalah untuk mengetahui teknik pengalengan bekicot dan mengetahui masalah 

yang terjadi dalam pelaksanaan pengelangan bekicot.  

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di CV. Keong Mas Permai, 

Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 

hingga 20 Februari 2015. Metode kerja yang digunakan adalah melakukan 

pengamatan langsung dan mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan di CV. 

keong Mas Permai dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, 

partisipasi aktif, buku laporan, jurnal dan buku teks. 

Pengalengan bekicot di CV. Keong Mas Permai melalui beberapa alur 

proses dan penanganan yang intensif guna untuk menghindari mikroorganisme 

patogen yang dapat membahayakan pengonsumsi produk kaleng tersebut. Proses 

pengalengan meliputi : Penerimaan bahan baku, sortasi I, pencucuian I, 

perendaman air garam, perebusan, pendinginan, pencongkelan, pencucian II, 

Pengecekan I, penimbangan I, pencucian III, sortasi II, penghitungan dan 
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pengisian daging, pengecekan II, penimbangan II, pembuataan media, pengisian 

larutan media, penghampaan(exhausting), penutupan kaleng(seaming), Sterilisasi, 

inkubasi, pengkodean, pelabelan dan pengepakan, serta stuffing. Masalah yang 

sering dihadapi oleh perusahaan adaah ketersedian bahan baku yang hanya 

mengandalkan produksi alami. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga Praktek Kerja Lapang (PKL) tentang Teknik Pengalangan Bekicot 

(Achatina fulica) di CV. Keong Mas Permai, Kapas, Kabupaten Bojonegoro, 

Provinsi Jawa Timur. dapat terselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil 

Praktek Kerja Lapang yang telah dilaksanakan di CV. Keong Mas Permai, Kapas, 

Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 Januari hingga 20 

Februari 2015. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan Praktek 

Kerja Lapang ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada semua 

pihak. 

Surabaya, Juni 2015 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Pada kesempatan ini, tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada : 

1. Ibu Dr. Kismiyati, Ir., M.Si dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, 

petunjuk dan bimbingan sejak penyusunan usulan hingga selesainya 

penyusunan laporan PKL 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, drh. DEA. Dekan Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga 

3. Bapak Yudi Widyanto, S.E.Plant Manager CV. Keong Mas permai yang telah 

memberi izin serta fasilitas untuk melaksanakan PKL di CV. Keong Mas 

Permai, Kapas, Kabupaten Bojonegoro. 

4. Bapak Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. dan Bapak Sudarno, Ir., 

M.Kes. dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan 

saran yang membangun dengan penuh kesabaran untuk terselesaikannya 

laporan PKL 

5. Bapak H. Muhammad Arief. Ir., M.Kes. Selaku dosen wali yang selalu 

memberikan motivasi dan semangat agar laporan PKL ini dapat terselesaikan.  

6. Bapak Agustono Ir.,M.Kes. dosen pembimbing akademik yang senantiasa 

memberi nasehat dan pengarahan 

7. Mbak Siska Feri Susanti, A.Md. dan Mas Andi pembimbing lapangan yang 

banyak memberikan informasi dan bimbingan selama PKL 

8. Pak Man, Pak Tejo, Pak Dalhan, Mbak Tik, Mas Boy, Mas Pri dan Bapak Ibu 

keluarga besar CV. Keong mas permai yang telah membantu dan menemani 

pelaksanaan PKL 

8. Teman teman TIHP angkatan 2012, Barrakuda 2012 khususnya Hafiz, Mustika, 

Azmil, yang telah membantu menyelesaikan laporan PKL. 

9. Teman baik ku Harshelly Valianti dari IPB yang bersedia mencarikan banyak 

referensi dan jurnal untuk menunjang terselesainya makalah ini. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

10.Teman teman UKM Pramuka, SH Terate unair, serta temen temen FORKOM 

yang selalu menghibur kala sedih turun. 

11.Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materi 

serta yang selalu mandoakan saya setiap saat agar sukses. 

12. Juga untuk Adek tercinta saya Nugrohow Wicaksono, yang selalu menghibur , 

Lek Pri, Dok Dul, Lek Er, Andi, Dok Yem dan keluarga saya yang selalu 

mendoakan dan memeberikan motivasi setiap saat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

RINGKASAN           iv 

SUMMARY            vi 

KATA PENGANTAR          vii 

UCAPAN TERIMA KASIH         viii 

DAFTAR ISI           x 

DAFTAR TABEL           xii 

DAFTAR GAMBAR          xiii 

DAFTAR LAMPIRAN          xiv  

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang          1 

1.2 Tujuan           3 

 1.3 Manfaat           3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Deskripsi Bekicot(Achatina fulica)       4 

2.1.1 Klasifikasi dan morfologi       4 

2.1.2 Penyebaran Bekicot (Achatina fulica)   . 5 

2.1.3 Kandungan Gizi Bekicot        6 

2.2 Pengalengan         6 

2.2.1 Pengertian Pengaleng        6 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

2.2.2 Prinsip Pengalengan        7 

2.2.3 Proses Pengalengan        8 

2.2.4 Kerusakan pada Produk Kaleng      15 

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 

 3.1 Tempat dan Waktu         16 

 3.2 Metode Kerja          16 

 3.3 Metode Pengumpulan Data        16 

3.4 Sumber Data           16 

3.4.1 Data Primer         19 

A. Observasi         19 

B. Wawancara         19 

C. Partisipasi Aktif        19 

3.4.2 Data Sekunder         20 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang      21 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan CV. Keong Mas Permai    21 

4.1.2 Keadaan Topografi dan Geografi       22 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja     22 

4.1.4 Visi dan Misi CV. Keong Mas Permai     25 

4.1.5 Bentuk Usaha dan Permodalan      26 

4.1.6 Sumberdaya Manusia        26 

 4.2 Sarana dan Prasarana Produksi         27 

4.2.1 Fasilitas Pendukug  proses produksi     27 

4.2.2 Mesin Produksi         29 

4.3 Proses Produksi Bekicot Kaleng       31 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

4.3.1 Persediaan bahan baku       31 

4.3.2 Proses Pengolahan Bekicot       33 

4.3.3 Penyimpanan Produk Kaleng Bekicot     42 

 4.4 Pendistribusian Produk Kaleng Bekicot      42 

4.5 Hambatan yang Terjadi di CV.Keong Mas Permai    43 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan           44 

5.2 Saran           44 

DAFTAR PUSTAKA          45 

LAMPIRAN            48 

 

 

 

 

 

  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel               Halaman 

1. Ukuran bahan baku bekicot         32 

  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar             Halaman 

1.  Gambar 2.1 Bekicot (Achatina fulica)        5 

2. Gambar 4.1 struktur organisasi CV. Keong Mas Permai.............................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran               Halaman 

1. Denah Lokasi CV. Keong Mas Permai       48 

2. Proses penanganan bahan baku         49 

3. Perebusan dan pengolahan bahan baku        50 

4. Proses Pengalengan Bekicot         51 

5. Proses sterilisasi          52 

6. Proses penyimpanan produk        53 

7. Layout perusahaan          54 

8. Profil perusahaan                                            55 

9. Alur proses               56 

  

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara pengekspor hasil perikanan di dunia. 

Total volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2012 mengalami 

pertumbuhan sebesar 6,02 %, hal ini terlihat dari meningkatnya volume ekspor 

hasil perikanan Indonesia dari 1.156 juta ton pada tahun 2011 menjadi 1.229 juta 

ton pada tahun 2012 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Salah satu 

komoditinya adalah bekicot, yang mengalami peningkatan Trend 50,94 %, hal ini 

memang membantu besar dalam menyokong jumlah ekspor hasil perikanan 

Indonesia, selain dari ikan, udang, rumput laut, kerang dan reptil. 

Bekicot dahulu dianggap sebagai hama tanaman, namun sejak akhir tahun 

tujuh puluhan bekicot menjadi komoditi ekspor yang digemari. Ekspor bekicot 

pada tahun 1983 baru mencapai 245.359 kg, pada tahun1987 ekspor bekicot naik 

sekitar tujuh kali lipat menjadi 1.490.296 kg (Santoso, 1989). 

Dua tahun terakhir data statistika permintaan bekicot tiap tahun terus 

mengalami peningkatan, dari data stastistika ekspor hasil perikanan menurut 

komoditi provinsi dan pelabuhan asal ekspor 2012 menunjukan pada tahun 2011 

ekspor bekicot  2.114 ton sedangkan tahun 2012 terjadi peningkatan hampir 

setengahnya menjadi 3.190 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). 

Negara pengimpor bekicot utamanya adalah Perancis selain itu Taiwan, 

Kanada, Jerman Barat, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Hongkong, Malaysia, 

Belgia dan Luxsemburg. Indonesia merupakan pengekspor bekicot kedua terbesar 

pemasok bekicot setelah Yunani. Bekicot untuk ekspor sebagian besar berasal dari 
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alam bebas (Widodo,2010). Bekicot banyak dimanfaatkan sebagai sumber protein 

(dikenal sebagai escargot) di Eropa, Asia dan Afrika karena dagingnya 

mengandung banyak asam amino esensial. 

Bekicot memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Kandungan protein dalam 

100 gram daging bekicot ada 57,08 gram, 3,34 gram lemak, 2,05 gram serat besar, 

13,8 abu, 1,58 gram kalsium dan 1, 48 gram posphor (Chaves, 1997). Kekurangan 

produk bekicot adalah merupakan produk perikanan yang mudah membusuk dan 

mengalami degradasi, maka apabila ingin dapat bertahan lama diperlukan 

pengolahan , salah satu pengolahan bekicot adalah dengan proses pengalangan. 

 Untuk memproduksi produk olahan tersebut dibutuhkan manajemen 

produksi yang sesuai dengan penerapan mutu produk. Manajemen produksi 

merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan 

barang, jasa, atau kombinasinya, melalui proses transformasi dari masukan 

sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan (Herjanto, 1999). 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan kegiatan pengolahan 

bekicot khususnya teknik pengalengan yang benar sehingga mempunyai mutu 

produk yang terjamin. Saat ini di CV. Keong Mas Permai, Kapas, Kabupaten 

Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan teknik pengalengan 

bekicot, sebagai upaya diversifikasi produk olahan bekicot guna memenuhi 

permintaan pasar lokal maupun internasional. 
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1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah : 

1) Mengetahui teknik pengalengan bekicot (Achatina fulica) di CV. Keong 

Mas Permai, Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. 

2) Mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengalengan bekicot 

(Achatina fulica) di CV. Keong Mas Permai, Kapas, Kabupaten 

Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. 

1.3 Manfaat  

Manfaat dari Praktek Kerja Lapang ini sebagai berikut :  

1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan mahasiswa dalam 

teknik pengalengan bekicot. 

2) Melatih mahasiswa untuk belajar menghadapi kondisi dunia kerja yang 

nantinya akan dihadapi setelah lulus  kuliah. 

3) Mempererat hubungan kerjasama dalam bidang akademis dan lapangan 

sebagai jembatan penghubung yang efektif untuk memecahkan masalah 

dalam teknik pengolahan khususnya pengalengan bekicot. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Bekicot (Achatina fulica) 

2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Bekicot 

Bekicot (Achatina fulica) adalah siput yang tergolong dalam Family 

Achatinidae dan masuk kelas gastropoda. Berikut adalah klasifikasi dari Bekicot 

(Achatina fulica) menurut Santoso (1989): 

Kingdom  : Animalia 
Filum      : Mollusca 
Kelas       : Gastropoda 
Ordo      : Palmonata 
Family     : Achatinidae 
Genus  : Achatina 
Spesies       : Achatina fulica 
Subspesies  : Achatina fulica rodatzi  
                 Achatina fulica sinistrosa  

            Achatina fulica umbilicata 
 

Bekicot (Achatina fulica) merupakan hewan yang bertubuh lunak, tidak 

beruas, mempunyai pelindung berupa cangkang yang berbentuk kerucut, 

mengeluarkan lendir dan aktif pada malam hari. Daging bekicot mengandung 

protein hewani yang cukup tinggi setara dengan kandungan protein dalam daging 

hewan lainnya. Daging bekicot juga mengandung asam asam amino esensial 

leusin, isoleusin dan lisin dalam jumlah yang cukup. Pengolahan daging bekicot 

menjadi berbagai jenis makanan, menarik, awet, dan gurih, juga dapat 

meningkatkan nilai ekonominya (Rukman & Yuniarsih, 2001). 

Di bawah ini merupakan salah satu spesies bekicot yang hidup dan tersebar luas di 
Indonesia di tunjukan gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Bekicot (Achatina fulica) 
(Sumber : http://www.obatpenyakitstroke.info/manfaat-bekicot-untuk-kesehatan/) 

Autor: Ariyanto (2015) 

 
2.1.2 Penyebaran Bekicot (Achatina fulica) 

Bekicot berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru 

dunia akibat proses perdagangan. Bekicot di luar negeri khususnya di Perancis di 

kenal dengan nama Escargot. Bekicot (Achatina fulica) pada awalnya hanya di 

manfaatkan sebagai makanan ternak, kini dibudidayakan dan diolah sebagai 

makanan manusia (Sadhori, 1997). Di Indonesia Bekicot (Achatia fulica) yang 

sering di jumpai ada tiga sub species : 

1) Achatina fulica rodatzi  

2) Achatina fulica sinistrosa  

3) Achatina fulica umbilicata 

Bekicot (Escargot) dikonsumsi manusia khususnya di Eropa, Asia dan 

Afrika, Dikarenakan kaya sumber protein dan asam amino esensial. 

2.1.3. Kandungan Gizi Bekicot 

Bekicot dianggap sebagai hama oleh petani, namun bukan berarti hewan ini 

tidak bermanfaat bagi manusia. Daging bekicot mengandung protein hewani yang 

tinggi (Asa, 1989). Kandungan Protein dalam 100 gram daging bekicot ada 15,8 

http://www.obatpenyakitstroke.info/manfaat-bekicot-untuk-kesehatan/
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gram, kalori 97,0 Kal, 0,9 gram lemak, 0,9 gram, air 78,6 gram, abu, 1,58 gram 

kalsium 273 mg,7,8 mg phosphor, dan Fe 1,7 mg (Santoso, 1991). Daging bekicot 

memiliki susunan asam amino yang lengkap, kandungan asam amino esensial  

pada 100 gram daging bekicot adalah isoleusin 2,64%, leusin 4,62%, lisin 4,35%, 

metionin 1,00%, sistin 0,60%, fenilalanin 2,62%, tirosin 2,44%, treonin 2,76%, 

valin 3,07. Bukan asam amino esensial arginin 4,88%, histidin 1,43%, alanin 

3,31%, asam aspartat 5,98%, glutamate 8,16%, glisin 3,82%, prolin 2,79%, serin 

2,96% (Asa, 1999). 

Sedangkan menurut Santoso (1991) kandungan gizi bekicot sangat tinggi, 

hal ini dapat dilihat dari kuantitas protein yang terkandung di dalam dagingnya 

yaitu sekitar 15 gram per 100 gram daging, juga kadungan lain seperti lemak 1%, 

karbohidrat 2%, kalsium 237 mg, fosfat 78 mg, zat besi 1,7 mg serta vitamin B. 

Selain itu, kandungan asam amino daging bekicot cukup menonjol yaitu dalam 

100 gram daging bekicot kering terdiri atas leusin 4,62 gram, lisin 4,35 gram, 

arginin 4,88 gram, asam aspartat 5,98 gram dan asam glutamat 8,16 gram. 

2.2  Pengalengan 

2.2.1 Pengertian Pengalengan 

Pengalengan merupakan salah satu pengawetan hasil perikanan dengan 

menggunakan suhu tinggi (sterilisasi) dalam kaleng. Pengalengan juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dikemas secara 

hermatis (kedap terhadap udara, air, mikroba dan benda asing lainnya) dalam 

suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua 

mikroba patogen (penyebab penyakit pada manusia khususnya) dan mikroba 
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pembusuk (penyebab kebusukan atau kerusakan bahan pangan). Pengalengan 

memungkinkan terhindar dari kebusukan atau kerusakan, perubahan kadar air, 

kerusakan akibat oksidasi adanya perubahan citarasa (Fadli, 2011). Menurut 

Saidah (2005), pengawetan makanan dalam kaleng diartikan sebagai suatu cara 

pengolahan untuk menyelamatkan bahan makanan dari proses pembusukan. 

Pengalengan adalah salah satu cara pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi 

(110º-120ºC). Suhu tinggi tersebut digunakan untuk mematikan semua 

mikroorganisme (bakteri pembusuk dan bakteri patogen seperti Clostridium 

botulinum, termasuk spora yang ada) agar produk menjadi lebih steril. Daya awet 

bahan baku yang di kalengkan jauh lebih bagus di bandingkan pengawetan jenis 

lain, sebab pengalengan membutuhkan penanganan intensif dan penggunaan 

peralatan berteknologi tinggi. ikan yang diawetkan jauh lebih bagus dibandingkan 

pengawetan cara lain. Pengawetan dibutuhkan penanganan yang lebih intensif 

serta ditunjang dengan peralatan yang serba otomatis. 

 

2.2.2 Prinsip Pengalengan 

Menurut Fadli (2011), prinsip dasar pengalengan yaitu mengemas bahan 

pangan dalam wadah tertutup rapat sehingga udara, zat-zat maupun organism 

perusak atau pembusuk tidak dapat masuk, kemudian wadah dipanaskan sampai 

suhu tertentu untuk mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang ada. Perlakuan 

tersebut terjadi perubahan keadaan bahan makanan, baik sifat fisik maupun 

kimiawi sehingga keadaan bahan ada yang menjadi lunak dan enak dimakan. 
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Prinsip pengalengan yaitu mengemas bahan pangan dalam wadah yang 

tertutup rapat secara hermetis sehingga udara dan zat-zat maupun organisme yang 

merusak atau membusukkan tidak dapat masuk, kemudian wadah dipanaskan 

(sterilisasi komersial) sampai suhu tertentu untuk mematikan pertumbuhan 

mikroorganisme yang ada. Pengalengan secara hermetis bertujuan agar makanan 

dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, 

dalam perubahan cita rasa. Sterilisasi secara komersial adalah proses pemanasan 

wadah serta isinya pada suhu dan jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk 

menghilangkan atau mengurangi faktor faktor penyebab kerusakan makanan 

terutama bakteri pembusuk dan bakteri patogen pada suhu 1210C menggunakan 

retort (Utami, 2013). 

Prinsip utama yang di lakukan, pada makanan kaleng adalah selalu 

menggunakan perlakuan panas, ditujukan untuk membunuh mikroba yang 

kemungkinan ada (Partiwi, 2004). 

 

 

2.2.3 Proses Pengalengan 

Menurut Adawyah (2008) bahwa berdasarkan cara pengolahannya, 

pengalengan hasil perikanan dapat dibedakan dalam beberapa tipe, yaitu direbus 

dalam air garam, minyak, saos tomat dan dibumbui. Pembagian produk 

pengalengan atas dasar bentuk bahan yang dikalengkan, dalam keadaan mentah 

atau dimasak terlebih dahulu. Menurut Murniati dan Sunarman (2000), proses 
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pengalengan hasil perikanan meliputi persiapan bahan mentah, pengisian (filling), 

penghampaan (exhausting), sterilisasi, pendinginan dan pelabelan. 

A.  Persiapan Wadah 

Di dalam pengalengan suatu produk, penting diperhatikan untuk selalu 

menggunakan jenis kaleng sesuai produk, dengan tujuan untuk menghindari 

terjadinya perubahan warna. Kaleng-kaleng yang akan digunakan hendaknya 

diperiksa apakah ada karat atau kecacatan, misalnya adanya lekukan, solderan 

yang tidak rapat dan kaleng penyok. Kaleng yang baik kemudian dicuci dalam air 

sabun hangat dan kemudian dibilas dengan air bersih (Adawyah, 2008). 

Hudaya (2008), menambahkan bahwa wadah perlu dicuci terlebih dahulu, 

dan kemudian dibersihkan dari sisa-sisa air pencuci. Wadah perlu diberikan kode 

tentang tingkat kualitas bahan yang diisikan, tanggal, tempat, dan nomor dari 

batch pengolahan. Perlu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan jika ada 

suatu kerusakan atau kelalaian yang terjadi pada produk akhir yang dihasilkan. 

 

B.  Penyiapan Bahan Mentah 

Produk yang bermutu dapat diperoleh dari bahan baku bermutu tinggi, 

diantaranya yaitu menggunakan bahan baku yang masih dalam keadaan segar 

(Poernomo, 2002). Bahan baku dimasukkan kedalam kaleng, dilakukan sortasi 

dan grading berdasarkan ukuran (diameter), berat jenis atau warna. Lopez (1981), 

mengatakan bahwa pencucian bertujuan memisahkan bahan dari material asing 

yang tidak di inginkan, seperti kotoran, minyak, tanah, dan sebagainya, serta 

diharapkan dapat mengurangi jumlah mikroba awal yang sangat berguna dalam 
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efektivitas proses sterilisasi. Pencucian dapat dilakukan dengan cara merendam 

atau menyemprot bahan dengan air (Hudaya, 2008) 

C.  Pengisian (Filling) 

Pengisian bahan ke dalam kaleng dapat di lakukan dengan tangan atau 

dengan mesin. Pengisian dengan tangan lebih menguntungkan meski lambat 

dikarenakan mengisi bagian yang kosong. (Murniati dan Sunarman, 2000). 

Pengisian wadah dengan bahan yang telah disiapkan sebaiknya dilakukan segera 

setelah proses persiapan selesai. Pengisian produk dilakukan sampai permukaan 

yang diinginkan dalam wadah terisi, dengan tetap memperhatikan Head space. 

Fungsi head space adalah memberikan ruang untuk pengembangan isi ketika 

proses sterilisasi. Head space yang terlalu kecil akan menyebabkan kecepatan 

pemindahan panas menurun, sehingga waktu pengolahan menjadi lebih lama, 

namun apabila head space terlalu besar akan menyebabkan banyak udara yang 

terkumpul di dalam head space dan terjadinya oksidasi serta perubahan warna 

pada bahan, juga rasa makanan (Trianto dan Akbarsyah, 2007) 

D.  Penghampaan Udara (Exhausting) 

Penghampaan udara(Exhausting) adalah pengeluaran udara dalam 

kemasan untuk mengurangi tekanan di dalam kaleng selama proses pemanasan 

(Lopez, 1981). Tujuan penghampaan adalah untuk memperoleh keadaan vakum 

dalam wadah, yaitu mengeluarkan udara oksigen (O2) yang ada dalam head space. 

Udara dan gas yang dikeluarkan dari isi kaleng ditampung dalam head space yaitu 

ruangan antara tutup wadah dan permukaan bahan. Head space ini perlu untuk 
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menampung gas-gas yang timbul akibat reaksi-reaksi kimia bahan dan 

agitasi (pengadukan) serta isi kaleng selama sterilisasi (Hudaya, 2008). 

Murniyati dan Sunarman, (2000) menambahkan bahwa Penghampaan 

adalah pengeluaran udara dari dalam kaleng. Penghampaan bermanfaat untuk: 

a) Mengurangi tekanan di dalam kaleng, sehingga kaleng tidak pecah 

selama sterilsasi; 

b) Meniadakan oksigen, untuk mengurangi kemungkinan oksidasi isi 

kaleng dan korosi (perkaratan) pada bagian dalam kaleng, perkaratan 

dapat menyebabkan kebocoran kaleng. 

c) Mengurangi kehidupan bakteri aerob. 

d) Menjaga kandungan vitamin C. 

Penghampaan dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut: 

a) Dengan pemanasan: Kaleng yang masih dalam keadaan tertutup pada 

tingkat pertama (first seam) dimasukkan kedalam exhaust box, yaitu 

bejana yang berisi uap panas. Metode ini hanya dilakukan dalam 

industri kecil atau rumah tangga. 

b) Dengan pompa hampa: menggunakan Vacuum can closing machine 

atau vacuum seamer yaitu alat penutup kaleng yang dilengkapi 

dengan pompa hampa untuk menurunkan tekanan di dalam kaleng. 

Kaleng dingin dimasukan ke dalam alat penutup kemudian tutup 

diletakan di atasnya, Pompa hampa dijalankan, dan setelah mencapai 

derajat kehampaan yang diinginkan, kaleng segera di tutup. Selesai 
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penghampaan, kaleng segera di cuci untuk menghilangkan kotoran 

berupa minyak, saus, potongan daging dan sebagainya. 

E.  Penutupan Wadah (Sealing) 

Penutupan kaleng dilakukan setelah exhausting, saat suhu masih relatif 

tinggi. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan badan kaleng dengan 

tutupnya (double seaming). Menurut Muchtadi (1995), ada dua operasi dasar yang 

dilakukan pada saat penutupan kaleng. Operasi pertama untuk membentuk atau 

menggulung bersama ujung pinggir tutup kaleng dan badannya. Operasi kedua 

untuk meratakan gulungan yang dihasilkan oleh operasi pertama. Kegagalan 

penutupan dapat disebabkan karena kesalahan gelas kemas (retak pada permukaan 

bibir), kesalahan penggunaan tutup, pemanasan yang tidak tepat, reaksi bahan 

pangan dengan tutup, penggunaan suatu senyawa penutup yang kurang memadai, 

serta kelemahan fisis kimia tutup (Desrosier, 1989). 

F.  Sterilisasi 

Proses sterilisasi dilakukan secepat mungkin setelah penutupan kaleng. 

Waktu tunggu (holding time) terlalu lama, akan mengakibatkan produk 

terkontaminasi dengan banyak mikroorganisme. Suhu sterilisasi standar yang 

digunakan adalah 121,10C (Hariyadi et al. 2006). Proses sterilisasi, kaleng 

kemudian didinginkan dengan air dingin. Pendinginan dilakukan sampai suhu air 

dalam retort mencapai 38-40 0C (Muchtadi, 1995).  

Pendinginan dilakukan secepat mungkin setelah proses sterilisasi untuk 

mencegah overcooking dan pertumbuhan kembali mikroba, terutama bakteri 

termofilik. Bakteri termofilik dapat menyebabkan munculnya bermacam macam 
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penyakit berbahaya bagi manusia, seperti Clostridium botulinum. Bakteri ini 

membentuk spora yang tidak mati dengan pemanasan. Spora ini hidup terus dan 

akan berkembang biak jika kaleng terbuka, dan jika spora memperoleh oksigen. 

ikan kalengan dapat membusuk bila kalengnya bocor. Sterilisasi dilakukan dengan 

menggunakan periuk bertekanan tinggi (disebut retort, autoclave, atau pressure 

cooker).  

Dua macam retort yaitu retort vertical dan retort horizontal yang 

digunakan dalam sterilisasi, kemudian pemasukan uap di hentikan. Bleender dan 

vant di buka pelan pelan sehingga di dalam retort menyamai udara luar, retort 

dibuka dan kaleng di keluarkan (Murniati dan Sunarman, 2000).  

G.  Pendinginan (Cooling) 

Pendinginan dilakukan hingga suhu (35-40oC) maksudnya agar air yang 

menempel pada dinding wadah cepat menguap, sehingga proses karat dapat 

dicegah. Tujuan pendinginan adalah untuk mencegah lewat pemasakan (over 

cooking) dari bahan pangan serta mencegah tumbuhnya spora-spora dari bakteri 

perusak bahan pangan yang belum mati (Hudaya, 2008). 

Adawyah (2008), menambahkan bahwa apabila pendinginan terlalu lambat 

dilakukan maka produk akan cenderung terlalu masak sehingga akan merusak 

tekstur dan cita rasanya. Pendinginan juga mengakibatkan bakteri yang masih 

bertahan hidup akan  shock sehingga mati. 

Murniati dan Sunarman, (2000) menjelaskan bahwa pendinginan dapat 

dilakukan dengan cara  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

a) Di luar retort dengan air : kaleng di masukan ke dalam bak berisi 

air dengan bantuan conveyor. Cara ini dapat di lakukan dengan 

cepat (+15 menit) dan dapat menghindari kerusakan kerusakan 

akibat overcooking. 

b) Di luar retort dengan udara :kaleng panas diletaan di dalam 

ruangan dan di biarkan dingin. Dengan cara ini tidak di perlukan 

peralatan khusus. Ini banyak dilakukan meskipun kemunkinana 

terjadinya overcooking sangat besar. 

c) Di dalam retort dengan air : setelah sterilisasi kedalam retort di 

masukan air bercampur uap air atau udara. Cara ini harus di 

lakukan dengan hati hati karena memungkinkan kaleng pecah 

akibat tekanan di dalam kaleng lebih besar dari pada di luar.    

H.  Penyimpanan 

Suhu penyimpanan sangat berpengaruh terhadap mutu makanan kaleng. 

Suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kerusakan cita rasa, warna, tekstur 

dan vitamin yang dikandung oleh bahan produk pengalengan. Menurut Hudaya 

(2008), suhu penyimpanan yang dapat mempertahankan kualitas bahan yang 

disimpan adalah 15oC. Suhu penyimpanan yang tinggi dapat mempercepat 

terjadinya korosi dan perubahan tekstur, warna, rasa serta aroma makanan kaleng. 

Menghindari terjadinya hal tersebut maka penyimpanan harus memenuhi syarat 

yaitu suhu rendah, pH rendah dan ventilasi atau pertukaran udara di dalam 

ruangan penyimpanan harus baik. Penyimpanan bertujuan agar makanan yang 
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dikalengkan tidak berubah kualitasnya maupun kenampakannya sampai saat akan 

diangkut atau dipasarkan. 

Pengepakan atau penyimpanan dapat di lakukan dengan tangan atau 

dengan   mesin dan dapat di kerjakan sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan 

kaleng. Tiap pak diberi control yang menerangkan nama produsen, tanggal 

produksi, jenis produk, jumlah kaleng, dan lain-lainnya sesuai dengan peraturan. 

Kaleng di simpan didalam ruangan yang kering dan dingin tanpa variasi suhu, 

dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Temperatur ruangan yang optimal 

adalah 00C – 50C dan kelembapan 70% -75%. karton di tumpuk hingga 10-12 pak. 

kaleng yang belum dipak disusun dalam bentuk piramid dan disekat dengan 

kardus di antara tiap lapisan. Ruang penyimpanan tidak boleh lembap untuk 

menghindari kemungkinan peumpukan embun pada kaleng yang menyebabkan 

perkaratan (Murniati dan Sunarman, 2000). 

2.2.4.  Kerusakan Pada Produk Kaleng 

Kerusakan pada produk kaleng, khususnya produk pengalengan ikan 

menurut Adawyah (2008) dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang disebabkan 

karena kesalahan pengolahan dan kebocoran kaleng. Hudaya (2008), 

menambahkan bahwa pada umumnya kerusakan utama pada makanan kaleng 

ditimbulkan oleh kurang sempurnanya proses termal dan pencemaran kembali 

sesudah pengolahan. Kerusakan makanan kaleng dapat disebabkan tiga hal yaitu 

keadaan terlipatnya sambungan-sambungan kaleng, kontaminasi bakteriologis dari 

air pencuci atau air pendingin, peralatan pengalengan bekerja kurang baik. 

A. Kesalahan Pengolahan 
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Pengolahan yang kurang (Underprocessing) mengakibatkan mikroba 

mesofil masih dapat hidup. Mikroba tersebut berasal dari spora yang tahan pada 

suhu tinggi. Jenis kerusakan ini dinamakan inspient spoilage, yaitu produk akhir 

yang steril komersial tetapi isi kaleng menunjukkan gejala kerusakan oleh 

mikroba (Adawyah, 2008).  

Adapun jenis-jenis kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengolahan 

adalah sebagai berikut: 

 a. Mengalami penurunan tekanan vakum yang disebabkan oleh perubahan  

tekstur daging ikan. 

 b. Sering terjadi lengket produk bagian dalam tutup kaleng. 

 c. Terbentuknya gumpalan warna kelabu pada permukaan produk. 

 d. Terbentuknya kristal seperti kaca dari magnesium ammonium fosfat. 

B. Kerusakan Kaleng 

        Kaleng yang tidak tertutup secara hermetis, ketika didinginkan dalam air 

pendingin yang tidak memenuhi syarat maka akan terkontaminasi oleh mikroba. 

Kerusakan itu dapat terlihat dengan adanya mixed flora, terdiri atas bakteri 

berbentuk batang rod dan kokus di dalam makanan yang rusak (Adawyah, 2008). 

Hudaya (2004), menambahkan bahwa penggembungan kaleng dapat disebabkan 

karena timbulnya gas CO2 atau H2. Isi kaleng dapat mengalami perubahan warna, 

rasa, dan terbentuk senyawa yang berbau tidak sedap 

C. Kerusakan Non Bakteriologi 

Selain kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mikroba, masih terdapat 

kerusakan yang tidak disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Hidrogen 
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swell yaitu kerusakan yang terjadi karena adanya reaksi kimia antara makanan dan 

kaleng yang membentuk gas hidrogen. Kerusakan akibat penyimpanan di atas 40-

45oC dan masih banyak lagi kerusakan produk kaleng yang tidak disebabkan oleh 

aktivitas mikroba lainnya. 
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 III PELAKSANAAN KEGIATAN  

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di CV. Keong Mas Permai Desa 

Sukowati No.410 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 

Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2015  sampai 20 Februari 2015. 

3.2 Metode Kerja 

Metode yang di gunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini 

adalah melakukan pengamatan langsung dan mengikuti semua kegiatan yang di 

laksanakan di CV. Keong Mas Permai, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi, 2010). 

Pengumpulan data tersebut dengan cara survei atau pengamatan dilapangan 

(Morissan, 2012). 

3.4  Sumber Data 

Data dapat bersumber dari dalam organisasi yang dinamakan sumber 

atau data intern dan data dari luar organisasi yang dinamakan sumber atau data 

ekstern. Sumber data ekstern dibedakan atas sumber data primer dan sumber data 

sekunder (Silalahi, 2010), yaitu sebagai berikut : 
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3.4.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya 

(Kurniawan,2012). Data tersebut diperoleh dari : 

A. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena sosial budaya, gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan (Kurniawan, 2012). Observasi Praktek Kerja Lapang ini 

dilakukan terhadap kegiatan yang terkait pada teknik pengalengan bekicot. 

B.  Wawancara 

Wawancara merupakan riset atau penelitian yang dilakukan dengan cara 

melakukan percakapan antara 2 orang yang dimulai pewawancara dengan tujuan 

khusus untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian dan 

dipusatkan pada isi yang dititik beratkan pada tujuan deskripsi, prediksi dan 

penjelasan sistematik (Kurniawan, 2012). 

 Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab mengenai sejarah 

berdirinya CV. Keong Mas Permai, struktur organisasi, tenaga kerja, pemodalan, 

permasalahan, serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan produksi 

pengalengan bekicot dan  pengembangan. 
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C. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah observasi dimana peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh narasumber tetapi belum lengkap sepenuhnya (Sugiyono, 2006). 

Kegiatan partisipasi aktif yang akan dilakukan antara lain, mengikuti setiap 

tahapan proses produksi sesuai instruksi, arahan dan pembagian dari instruktur 

lapangan meliputi sistem penerimaan raw material, proses pengolahan, 

penyimpanan di perusahaan serta prosedur ekspor. 

3.4.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh dari subjek penelitiannya (Nazir, 2011). Data sekunder ini dapat 

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

lembaga penelitian yang berhubungan dengan teknik pengalengan bekicot di CV. 

Keong Mas Permai, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan CV. Keong Mas Permai 

CV. KEONG MAS PERMAI  merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam pengolahan bekicot (canned snail dan frozen snail). Sejarah 

perkembangan CV. Keong Mas Permai, yakni : 

CV. Keong Mas Permai di dirikan oleh bapak Tony Sulistyo dengan dilatar 

belakangi oleh banyaknya hama bekicot pada tahun 80-an hingga 90-an, hanya di 

buang dan dinilai kurang ekonomis, kemudian muncul gagasan untuk 

mengolahnya menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Berdiri pada tahun 1994 di 

daerah Pager Wesi, Trucuk, Bojonegoro, dengan produk awal berupa bekicot 

congkel untuk di kirim ke pabrik lainnya, Pak Tony yang awalnya hanya menjadi 

supplier bekicot congkel, pada tahun 1996 memindahkan perusahaan ke Sukowati 

untuk memproduksi fozen snail (bekicot beku), setahun kemudian memproduksi 

canned snail (bekicot kaleng). Tahun 1998, CV. Keong Mas Permai ini mampu 

menembus skala internasional sehingga dapat memasarkan produknya untuk di 

ekspor  ke beberapa Negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika seperti Thailand, 

Hongkong, Taiwan, USA, California, New York, dan beberapa Negara di Afrika, 

hingga sekarang  CV. Keong Mas Permai terus berusaha untuk meningatkan 

kualitas dan kuantitas agar produk agar mamapu terus berkembang dan dapat 

menembus pasar Eropa. 

4.1.2 Keadaan Topografi dan Geografi 
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CV. Keong Mas Permai, terletak di Jalan Raya sukowati No.410 Desa 

Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur.  Luas 

lahan area yang dimiliki oleh CV. Keong Mas Permai mencapai 126.413 m2  atau 

12.6413 Ha, namun luas bangunan hanya sekitar 2 hektar, sedangkan sisanya 

berupa kolam-kolam dan tanah kosong. 

Secara geografis, CV. Keong Mas Permai terletak pada 112o25’ BT dan  

112o09’ LS. CV. Keong Mas Permai berada di kawasan industri di sukowati. Di 

sebelah timur berbatasan dengan perusahaan garansi THL dan Desa Mojodeso , 

dari arah barat berbatasan dengan gudang tembakau Omitrako Indonesia Indah 

(OII) dan Desa Tikusan, dari arah utara persawahan Desa Sukowati, kemudian 

dari arah selatan bebatasan dengan Jalan Raya Sukowati. 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

CV. Keong Mas Permai memiliki struktur organisasi yang terstruktur. 

Dipimpin oleh seorang direktur perusahaan, yaitu Bapak Tony Sulistiyo, yang 

bertanggung jawab dan mengatur semua kebijakan yang terdapat pada CV. Keong 

Mas Permai, berikut merupaka struktur organisasi di CV. Keong Mas Permai : 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi CV. Keong Mas Permai 

Selain itu terdapat Plant Manager  yang bertugas melaksanakan kebijakan 

yang di buat oleh direktur perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur 

perusahaan, sekaligus membawahi semua divisi dalam perusahaan yaitu: 

1. Plant Manager yaitu menangani semua kebijakan dan keputusan dalam   

menjalankan aktifitas di luar maupun di dalam perusahaaan, memberikan 

keputusan kepada staff-staff  karyawan dalam mejalankan aktifitas 

perusahaan, memperhatikan keselamatan kerja dalam perusahaan, berwenang 

dalam penerimaan karyawan dan pemberhentian karyawan. 
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2. Kepala Produksi 

Pengawasan terhadap pekerjaan yang di lakukan dalam lingkup produksi, 

melakuan pengaturan pekerjaan karyawan, melakukan pengadaan bahan 

pembantu ( garam, asam sitrat, tawas serta bahan tambahan lainnya) untuk 

proses produksi, melaksanakan sosialisasi karyawan apabila melakukan 

kesalahan kerja. 

3. Quality Assurance (QA) 

Bertanggung jawab terhadap pengawasan terjaganya jaminan mutu produk, 

melakukan pengawasan terhadap QC Line serta laporan Monitoring proses, 

melakukan pembuatan buku  Hazard Analisis Critical Control Point 

(HACCP), Pembuatan surat yang berkaitan dengan masalah produk mengenai 

penerbitan sertifikat kesehatan. 

4. Quality Control (CQ) Line 

Pengawasan terhadap setiap produk agar terjaganya keamanan pangan dalam 

proses, melakukan pencatatan laporan yang telah di tetapkan, melakukan 

pengecekan produk baik sebelum dan sesudah proses, melakukan pelaporan 

terhadap QA apabila terdapat ketiaksesuaian proses produksi 

5. Bidang Teknik 

Bertugas untuk mengawasi dan memastikan semua peralatan di perusahaan 

dapat berjalan dengan normal, juga bertanggung jawab memperbaiki, 

merawat dan menjaga mesin produksi agar berjalan dengan baik sehinggga 

produksi dapat berjalan dengan lancar. 

6. Admin Ekspor 
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Bertugas dalam hal ekspor dan impor barang , mulai dari mengurus jumlah 

barang yang di kirim, hingga melakukan audiensi dengan buyer 

mancanegara.  

7. Accounting 

Bertugas mengurus keuangan serta data data produksi dan juga menghitung 

pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 

8.  Kepala Limbah 

Bertugas mengurus limbah yang di hasilkan saat produksi, mengatur agar 

limbah aman dan tidak menggangu bahkan mengancam keamanan 

lingkungan, serta bertugas menganalisa serta menjalin hubungan dengan 

masyarakat di sekitar perusahaan. 

4.1.4   Visi dan Misi CV. Keong Mas Permai  

Visi dari CV. Keong Mas Permai yakni memberikan jaminan mutu dan 

keamanan produk yang dihasilkan. 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, CV. Keong Mas Permai mempunyai Misi 

sebagai berikut:  

a) Menggunakan bahan baku yang aman dan bermutu sesuai dengan Standart 

Nasional Indonesia (SNI).  

b) Menerapkan Good Manufacturing Process (GMP) dan Sanitation Standard 

Operating Procedures (SSOP) serta HACCP secara konsisten. 

c) Menggunakan tenaga kerja yang terlatih. 

d) Melengkapi dan memlihara fasilitas, sarana dan peralatan. 
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4.1.5  Bentuk Usaha dan Permodalan  

       CV. Keong Mas Permai ini 100 % usaha mandiri dan tanpa bantuan dari 

pihak mana pun. dan seluruh dana untuk kegiatan produksi merupakan dana 

pribadi pak Tony Sulistyo pendiri CV. Keong Mas Permai.  

4.1.6 Sumberdaya Manusia 

CV. Keong Mas Permai memiliki staff dan pegawai dengan tingkat 

pendidikan yang beragam, mulai dari SD, SMP, SMA dan Sarjana. Jumlah 

pegawai di CV. Keong Mas Permai terdiri dari 400 pegawai rombongan dan 50 

karyawan tetap, serta 20 staff  kantor. Hal ini dikarenakan pada CV. Keong Mas 

Permai tidak selalu berproduksi setiap saat, karena proses produksi selalu 

menyesuaikan jumlah bahan baku yang datang pada musim bekicot, sehingga 

jumlah karyawan pun harus di sesuaikan. 

4.2 Sarana dan Prasarana Produksi  

4.2.1 Fasilitas Pendukung Proses Produksi 

1. Mushola  

Terdapat mushola yang terletak di samping asrama karyawan,di gunakan 

sebagai tempat ibadah karyawan maupun pegawai kantor di CV. Keong 

Mas Permai. 

2. Asrama karyawan 

Terdapat lima kamar asrama karyawan, di sediakan untuk karyawan 

sebagai tempat istirahat saat jam istirahat, maupun bagi karyawan yang 

berminat untuk tinggal di asrama tersebut (kondisi nyawan, bersih dan 

cukup luas).  
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3. Tempat istirahat karyawan 

Tempat yang luas untuk tempat istirahat dan di gunakan karyawan saat 

jam istirahat. 

4. Ruang ganti karyawan 

Ruang ini di gunakan untuk tempat ganti baju, perlengkapan serta 

penggunaan alat safety sebelum masuk ruang produksi. 

5. Ruang sanitasi dan hygiene 

Tempat pembersihan terletak di depan pintu masuk, tujuan ruangan ini 

adalah untuk menjaga kondisi karyawan tetap bersih serta mengurangi 

kontaminasi dari luar tempat produksi. 

6. WC  

Terdapat sekitar 15 WC untuk buang air kecil serta membersihkan diri. 

7. Ruang makan karyawan (Dapur) 

Sebagai salah satu fasilitas bagi para karyawan nya perusahaan 

menyediakan dan menfasilitasi konsumsi bagi para karyawan tetap yaitu 

dua kali sehari yaitu makan pagi sebelum kerja jam 7.00 WIB dan makan 

siang saat jam istirahat pukul 12.00 WIB. 

8. Ruang kantor dan administrasi 

Tempat ini di sediakan untuk sarana adminitrasi dan tempat kerja para 

pegawai kantor di CV. Keong Mas Permai dimana mengurusi masalah 

baik itu masalah internal, eksternal, ekspor dan lain sebagainya. 

9. Gudang 
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Sebagai tempat penyimpanan barang siap ekspor dan juga di gunakan 

sebagai temapt inkubasi, pelabelan , packaging, serta proses printing 

berlangsung. 

10. Pos security 

Berfungsi untuk tempat penjagaan security dimana pos berfungsi 24 jam 

non stop bertugas untuk menjaga keamanan dan kestabilitasan pabrik, 

selain itu sebagai tempat informasi sebelum tamu masuk ke dalam pabrik. 

11. Ruang alat alat. 

Tempat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat yang di gunakan 

dalam produksi seperti peralatan servis, dan lain lain. 

4.2.2 Mesin Produksi 

 Proses produksi bekicot kaleng di CV. Keong Mas Permai diolah dengan 

menggunakan bantuan mesin produksi, mulai dari awal hingga akhir produksi, 

yaitu : 

1.Cold Storage 

Cold Storage di gunakan untuk menyimpan barang (bekicot congkel) 

apabila barang berlebih dalam proses agar kondisi tetap terjaga hingga proses 

pengalengan berlangsung, terdapat tiga buah Cold Storage yang dapat di gunakan 

dalam membantu proses produksi. 

2. Air Blazt Frozen (ABF) 

ABF terdapat dua unit, di gunakan untuk membekukan barang dengan 

penyemprotan udara dingin ke produk bekicot, yaitu produk bekicot potong, 

sebelum di kirim ke tempat lain. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

3. Retort 

Berfungsi sebagai alat sterilisasi sebelum produk mengalami penyimpanan 

dalam gudang , terdapat dua buah retort horizontal yang dapat menampung 480 

kaleng per retort. 

4.Seamer (penutup kaleng) 

  Berfungsi sebagai alat penutup kaleng menjadikan kondisi menjadi 

hermetis, sehingga dapat memperpanjang daya simpan serta menghindari adanya 

kotaminasi dari luar kemasan.    

5.Exhaust box ( penghampaan udara)  

Terowongan yang berisi udara panas yang berfungsi sebagai tempat 

penghampaan udara, agar kondisi bahan hampa udara.  

6.Printing (Untuk pengkodean barang dan penulisan pro/exp)  

Di gunakan untuk memberi tanda baik tanggal produksi, tanggal 

kadaluwarsa, jenis supplier, mesih retort ke berapa dan data lain yang di 

cantumkan dalam bentuk kode kode khusus perusahaan. 

7.Molen  

Terdapat lima unit molen berguna untuk pembersihan lendir bekicot yang 

masih menempel pada daging, proses untuk snail meat frozen tetapi tidak berlaku 

untuk bekicot congkel. 

8.Boiler 

Berfungsi sebagai sumber energi uap setiap pada proses pengalengan baik 

itu untuk proses perebusan, retort, exhaust dan beberapa peralatan yang 

memerlukan tenaga uap. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

9.Bak perebusan  

Terdapat tiga buah bak perebusan bekicot (berukuran 10x4 meter dimana 

dua buah untuk produk kaleng dan satu buah untuk produk frozen). Di gunakan 

untuk perebusan bekicot dengan perkiran setiap keranjang 70 kg dan setiap bak 

perebusan dapat menampung 16 keranjang bekicot. 

10.Direk Pengangkat Keranjang 

  Direk yang berfungsi menggangkat keranjang bekicot untuk dimasak ke 

dalam bak perebusan di gerakan dengan remot control. 

11.Bak Larutan Garam  

Bak ini berfungsi untuk merendam bekicot sebelum proses perebusan, berisi 

larutan garam dan air yang di gunakan untuk membersihkan dari lendir bekicot 

yang menempal pada tubuh bekicot. 

4.3 Proses Produksi Bekicot (Penerimaan Bahan Baku, Proses Pengalengan,  

dan Penyimpanan) 

Pengalengan bekicot adalah proses pengolahan bekicot untuk di simpan 

dalam kaleng, guna meningkatkan daya simpan dan harga jualnya. Proses 

pengalengan  di CV. Keong Mas Permai, melalui beberapa alur proses yaitu : 

Penerimaan bahan baku, sortasi I, pencucuian I, perendaman air garam, 

perebusan, pendinginan, pencongkelan, pencucian II, Pengecekan I, penimbangan, 

pencucian III, sortasi II, penghitungan dan pengisian daging, pengecekan II, 

penimbangan II, pembuataan media, pengisian larutan media, penghampaan 

(exhausting), penutupan kaleng (seaming), sterilisasi, inkubasi, pengkodean, 

pelabelan dan pengepakan, serta stuffing. 
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4.3.1 Persedian Bahan Baku Bekicot 

Buffa (1993)  menjelaskan bahwa dalam suatu sistem produksi dapat 

berjalan apabila ada persedian bahan baku. Perusahaan harus mempunyai bahan 

baku dan pasokaan bahan penunjang agar dapat melaksanakan proses produksi 

dengan biaya minimum dan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan. Bahan baku 

bekicot yang di peroleh harus sesuai dengan standart perusahaan, sebelum 

dimasukan kedalam kaleng ,dilakukan sortasi dan grading berdasarkan ukuran 

(diameter), berat jenis atau warna, yaitu bekicot mempunyai kualitas mutu yang 

baik, kondisi hidup, cangkang tidak pecah, dan memiliki size minimal size M yaitu 

dengan ukuran 1-3 gram/daging, pengecekan di lakukan secara sampling. Apabila 

bahan baku tidak sesuai dengan  persyaratan maka bahan baku di tolak. 

Tabel 1. Ukuran bahan baku Bekicot 

Ukuran size Berat rata rata daging/count 
(gram) 

G 7- 8  

E 5,5-6,9  

V 5-5,5 

L 3,5-4,9 

M 1-3 

 

a.   Sortasi 

Bahan baku sebelum dimasukkan dalam kaleng, dilakukan sortasi dan 

grading berdasarkan ukuran (diameter), berat jenis atau warna. Yaitu memisahkan 

antara bekicot yang masih hidup dengan bekicot yang mati serta free size (tidak 
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masuk hitungan), di lakukan dengan cara mengumpulkan menurut size. Bekicot 

yang mati atau pecah dipisahkan tersendiri pada keranjang basket untuk di buang 

setelah penyortiran selesai, karena akan mempengaruhi hasil dari produk. 

b. Penyimpanan Sementara  

 Penyimpanan sementara berfungsi ketika bahan baku melebihi kapasitas 

produksi perusahaan, penyimpanan ini diperlukan agar proses produksi dapat 

berjalan dengan maksimal sesuai target perusahaan. Penyimpanan bekicot dalam 

kondisi segar dan hidup, di tempat yang sesuai dengan habitatnya, dan mencegah 

bekicot berkeliaran dengan penambahan garam kasar sebagai pembatasnya. 

4.3.2 Proses Pengolahan Bekicot 

Proses pengolahan bekicot bertujuan untuk mempertahankan kondisi 

bekicot tetap baik dan bertahan lama sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan nilai ekonomisnya. Alur proses penggolahan bekicot yang terdiri 

dari 2 tempat yaitu unit satu dan unit dua, pada unit satu di mulai dari :  

a. Pencucian I 

Lopez (1981), mengatakan bahwa pencucian bertujuan memisahkan bahan 

dari material asing yang tidak diinginkan, seperti kotoran, minyak, tanah, dan 

sebagainya, serta diharapkan dapat mengurangi jumlah mikroba awal yang sangat 

berguna dalam efektivitas proses sterilisasi, digunakan untuk membersihkan 

bahan baku agar terhindar dari benda asing (rumput, serabut, kerikil, dan bahan 

lain sebagainya). Standar untuk pencucian adalah menggunakan standart air 

minum, dan dicuci dengan air mengalir, hal ini sesuai dengan pendapat Hudaya, 
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(2008) pencucian dapat dilakukan dengan cara merendam atau menyemprot bahan 

dengan air. 

b. Proses Perendaman Garam  

Perendaman garam berfungsi untuk mengurangi lendir pada daging 

bekicot serta membunuh sebagian besar mikroorganisme yang masih terdapat 

pada daging bekicot. Standart prosedurnya adalah dengan menyiapkan 1,7 

m3(sekitar 1700 liter) air bersih di campur garam NaCl 100 kg, dan merendam 

raw material selama 5-10 menit untuk ukuran (70 kg/keranjang), pengantian 

larutan garam dilakukan setelah digunakan 4 kali perendaman atau saat air mulai 

kotor. 

c. Perebusan  

Proses Perebusan bartujuan untuk memesakan daging serta menghilangkan 

lendir yang masih tersisa serta memudahkan proses pencongkelan. Air yang di 

gunakan dalam proses perebusan adalah air standart minum Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) di isikan dalam kolam perebusan dengan kedalaman ± 50 

cm, dilanjutkan proses pendidihan hingga suhu 100o C dengan menggunakan uap 

panas yang berasal dari boiler. selama 25-30 menit, proses ini berfungsi untuk 

memudahkan penconngkelan karena daging akan mengelupas dari cangkang 

dikarenakan kondisi panas membuat protein daging mengkerut dan teragulasi 

sehingga terlepas dari cangkang. kemudian diangkatuntuk proses selanjutnya. 

Pengantian Air perebusan dilakuakan setelah 5 kali pakai atau ketika air 

perebusan terlihat kotor. 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT ….  ANGGI SETIYA AJI 
 
 

d. Pendinginan 

Bertujuan untuk menurunkan suhu setelah proses perebusan, dilakukan 

dengan cara menyemprotan air dingin pada keranjang yang berisi bekicot rebus, 

didinginkan dilakukan hingga suhu 20º-300C. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan proses pencongkelan agar kondisi tidak terlalu panas saat di 

congkel, apabila kondisi terlalu panas menyebabkan daging akan mudah rusak 

saat di congkel karena kondisi daging masih lembek dan mudah hancur selain itu 

akan memperlambat proses pencongkelan. 

f. Pencongkelan  

Pencongkelan bertujuan mengeluarkan daging dari cangkang, pengambilan 

daging menggunakan alat congkel manual, memotongan pada batas perut bagian 

bawah yang berbatasan dengan saluran pembuangan. Berat daging yang diambil 

sekitar 18 % rendamen yaitu 2/3 bagian dari tubuh bekicot, dan merupakan bagian 

yang layak di konsumsi karena kaya protein dan asam amino. 

g. Pencucian II 

Bertujuan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada daging 

setelah proses pencongkelan, dilaksanakan secara manual dengan memasukan 

daging kedalam keranjang berisi air bersih ,selama 20 menit setelah pengeluaran 

cangkang, hal ini untuk menjaga agar kondisi daging tidak terlalu lama terkena 

udara dan meminimalizir kontaminasi mikroorganisme. 

h. Pengecekan I 

Bertujuan untuk mengecek kotoran yang masih menempel, dilaksanakan 

dengan meletakkan daging diatas meja stainless steel, cek daging, dan 
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memisahkan kotoran pecahan cangkang dari daging, dan memastikan kondisi 

daging bersih dan aman untuk dapat dijadikan produk kaleng. 

i. Penimbangan I 

Bertujuan untuk mengetahui jumlah penyusutan yang terjadi setelah proses 

pencongkelan dan pelepasan kotoran pada proses pengecekan. Proses 

penimbangan dilakukan dengan mengecek ke akuratan alat timbang sebelum di 

gunakan, mencatat berat timbangan daging per wadah, dalam proses ini di 

laksanakan oleh karyawan khusus yang sudah hafal dan mahir tentang standar 

perusahaan. 

j. Pencucian III 

Pencucian III merupakan proses pencucian akhir yang mana di harapkan 

dapat menimalizir kontaminasi baik fisika, kimia, dan biologi, pembersihan 

daging dilakukan dengan air mengalir. Setelah semua proses di atas selesai di 

lanjutkan proses pada unit dua, dimana bahan pada unit satu akan di olah menjadi 

produk kaleng siap ekspor, pada unit dua ada beberapa proses penting yaitu : 

k. Sortasi II 

Tujuan sortasi II adalah untuk menyamakan ukuran dan menentukan 

jumlah bahan yang akan di masukan dalam kaleng sesuai dengan ukuran dan 

besar bahan baku. Pada proses sortasi ini dilakukan oleh karyawan yang telah 

berpengalaman. 

l. Penghitungan dan Pengisian Daging 

Tujuan dari proses ini adalah memperoleh hasil pengisian sesuai dengan 

standard pengisian jumlah daging, dilaksanakan dengan prosedur cek kondisi fisik 
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dan kebersihan empty can (kaleng kosong) sebelum di gunakan satu persatu, cuci 

kaleng sebelum di gunakan, lakukan penghitungan sesuai dengan size nya dan 

isikan ke dalam kaleng secara manual di atas meja yang di lengkapi dengan 

running water system, peghitungan dan pengisian mengacu pada standard 

pengisian daging (count) yaitu : 

Ukuran G tipe kaleng N2 berisi 60-68 count. 

Ukuran E tipe kaleng  N2 berisi 72-80 count. 

Ukuran V tipe kaleng N2 berisi 96-108 count. 

Ukuran L tipe kaleng N2 berisi 120-130 count. 

Ukuran M tipe kaleng 9B berisi 36-42 count. 

Ukuran 4250 tipe kaleng 9B berisi 42-50 count (disebut barang Bahan sisi) 

m. Pengecekan II / akhir 

Bertujuan untuk memastikan bahan bebas dari kotoran serta ketepatan 

dalam pengisian bekicot dalam kaleng sesuai ukuranya. Standart pelaksanaanya 

adalah dengan mengambil 1 dari 10 sampel kaleng secara acak yang sudah terisi 

,kemudian mengeluarkan daging, pengecekan ulang size dan jumlah daging untuk 

menjamin ketelitian dan kebenaran produk, mengecek kebersihan dari daging 

serta memeriksa ulang apabila terdapat kesalahan, jika di temukan produk yang 

tidak sesuai baik dari size, jumlah dan kebersihanya maka akan di kembalikan 

kepada karyawan untuk di proses ulang. 

n. Penimbangan II 

Tujuan dari penimbangan II adalah diperolehnya berat daging dalam 

kaleng sesuai standar perusahaan penimbangan II dilakukan dengan pengecekan 
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keakuratan dan kebersihan sebelum di gunakan, di lakukan oleh karyawan khusus 

yang hafal standar perusahaan serta bertugas menambah atau mengurangi jumlah 

daging agar sesuai standart. 

o. Pelarutan  

Berfungsi membuat larutan untuk bahan pengawet bekicot, proses 

pembuatannya yaitu siapkan wadah (bak fiber glass), masukan air bersih sebanyak 

500 L ,campurkan garam 17 kg, asam sitrat 200 gr dan spice 400 gr, kemudian di 

aduk aduk agar merata. 

p. Pengisian bahan tambahan 

Pengisian bahan tambahan bertujuan memberikan aroma harum dan 

menjaga daya awet, pengisian larutan menggunakan gayung, larutan diambil dan 

di isikan kedalam kaleng sesuai tipe,  tipe N2 sekitar 200-300 ml, sedangkan tipe 

9B sekitar 75-100 ml, dalam proses ini dilaksanakan oleh karyawan khusus. 

q. Exhausting (Penghampaan Udara) 

Sesuai dengan pendapat Lopez (1981), exhausting bertujuan untuk 

mengeluarkan udara dalam kemasan agar dapat mengurangi tekanaan didalam 

kaleng selama proses pemanasan, yaitu kondisi vakum hampa udara(O2) yang ada 

pada head space. Proses penghampaan udara dilakukan dengan meletakan bekicot 

kaleng di atas konveyor dengan suhu exhaust 95-100oC (suhu ruang), hal ini akan 

menyebabkan berkurangnya tekanan kaleng karena oksigen dikeluarkan serta 

membunuh bakteri aerob yang hidup memerlukan oksigen selain itu juga akan 

mengurangi resiko perkaratan akibat reaksi oksidasi antara bahan kaleng dengan 
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oksigen yang ada, yang berakibat dapat membocorkan kaleng serta merusak bahan 

yang di kalengkan. 

r. Seaming 

Tujuan dari proses ini adalah membuat kaleng tertutup rapat sehingga 

tidak ada udara yang terdapat dalam kaleng, proses ini dilakukan dengan 

mengabungkan badan kaleng dan tutupnya (double seaming) menggunakan alat 

khusus, standart ukuran seaming adalah : 

1. Tipe N2 

Thick ness : 1,32-1,34 mm. 

Width  : 2,97-3,10 mm. 

Counter sink   : 3,2-3,4 mm. 

Cover hook     : 1,98-2,03 mm. 

Body hook      : 1,98-2,03 mm. 

Overlap           : 55-65%. 

 

2. Tipe  9B 

 

Thick ness : 1,21-1,25 mm 

Width              : 2,95-3,00 mm 

Counter sink   : 3,2-3,3  mm 

Cover hook     : 1,97-2,02 mm 

Body hook      : 1,97-2,02 mm 

Overlap           : 55-65%. 

Atur ketepatan mesin penutup kaleng terhadap ukuran double seaming, 

disamping itu terdapat supervisor yang mengontrol persiapan, proses, maupun 

sesudah proses. 

s. Sterilisasi 

Proses sterilisasi dilakukan dengan menggunakan retort horizontal Tujuan 

dari proses ini merupakan usaha untuk mensterilkan daging bekicot yang berada 
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dalam kaleng agar terbebas dari bakteri patogen. sebagai contoh bakteri 

Clostridium botolinum yang sangat berbahaya bagi makanan dan menimbulkan 

banyak penyakit, juga berguna untuk mempertahankan mutu bekicot dalam jangka 

waktu tertentu, sehingga produk yang di hasilkan tidak cepat rusak/kadaluarsa. 

Proses sterilisasi di mulai dengan pemeriksaan retort dan peralatan pendukung 

serta pastikan alat dalam kondisi bagus, masukan produk dalam retort, dalam satu 

retort (retort berbentuk horizontal ) dapat menampung 480 kalang ukuran 

besar(ukuran N2) serta kunci mesin dengan sempurna, nyalakan boiler(steamer), 

mulailah sterilisasi dengan : 

1. Pemanasan (waktu: 5 menit, suhu: 105˚C, tekanan: 0,2 Kg/Cm2 ) 

2. Sterilisasi (waktu: 28 menit, suhu: 128˚C, tekanan: 1,6 Kg/Cm2 )  

3. Pendinginan (waktu: 20 menit, suhu: 30˚C, tekanan: 0,0 Kg/Cm2 ) 

Penggunaan suhu yang berbeda pada pross pemanasan, sterilisasi dan 

pendinginan berguna agar kondisi kaleng tidak kaget yang berakibat kaleng akan 

kembung / meletus, maka perlu suhu penyesuaian terlebih dahulu, kemudian suhu 

sterilisasi menggunakan suhu 1280 C karena pada suhu itu merupakan suhu 

paling aman dan tepat dimana bakteri seperti spora Clostridium botolinum dapat 

terkendali atau tidak tumbuh karena menurut bebrapa literature menyebutkan 

bahwa spora clostridium botolinum mati pada suhu 121,10 C, sesuai dengan 

pendapat Hariadi et al. (2006) sehingga untuk kondisi food safety di gunakan 

suhu tersebut. Suhu produk setelah sterilisasi harus mencapai 30 – 35oC, agar 

kondisi kaleng sesuai dengan suhu ruangan sehingga meminimalisir kerusakan 
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kaleng, selama proses berlangsung supervisor  yang bertugas mengontrol suhu 

selama sterilisasi. 

t. Inkubasi 

Proses inkubasi di lakukan selama 7 hari di gudang penyimpanan, 

bertujuan untuk mengetahui kondisi kaleng sebelum masuk pada proses 

selanjutnya. Apabila selama proses terdapat kaleng yang bocor maka harus segera 

di pisahkan dan dilakukan proses ulang, hal ini menunjukan bahwa terdapat 

kebocoran kaleng di akibatkan kondisi kaleng yang tidak tertutup rapat dan 

terkontaminasi dengan bakteri serta udara luar. Dalam masa inkubasi tersebut QC 

mengecek keadaan kaleng, pengecekan dilakukan sampling produk sebanyak 8 

kardus, apabila terdapat kaleng yang kembung berarti produk telah terkontaminasi 

oleh bakteri yang disebabkan penutupan tidak baik, maka akan di pisahkan dan 

akan dilakukan penanganan khusus. u.Pengkodean  

Pengkodean bertujuan memudahkan penelusuran apabila di temukan 

adanya kesalahan atau masalah bahkan ada komplain dari konsumen, proses ini di 

mulai dengan menyiapkan produk yang telah melewati masa inkubasi, proses 

pengkodean dilakukan menggunakan mesin pengkodean ( inkjet Printer), 

nyalakan mesin dan letakan produk di konveyor, cocokan kode yang di cetak, dan 

pisahkan produk yang sudah di beri kode dengan produk yang belum di beri 

kode. 

v. Pelabelan dan Pengepakan 

Pelabelan dan pengepakan bertujuan memberikan tanda untuk 

memudahkan pemisahan produk sesuai dengan nama brand, kode produksi, dan 
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ukurannya, penempelan label dilaksanakan secara manual , kemas kaleng yang 

telah di tempel label ke dalam karton, dengan jumlah kaleng perkaton sesuai 

permintaan pembeli, setelah di kemas dalam karton produk di simpan di gudang 

dan di tata diatas pelet secara bertingkat  maksimal 8 tingkat dengan ketinggian 

maksimal 1.3 meter, setiap saf di beri karton, serta setiap palet di beri tanda 

sesuai dengan ukuran produk, tanggal, kode produksi, dan nomer urut 

penyimpanan. 

4.3.3 Penyimpanan Produk Kaleng Bekicot 

 Penyimpanan produk bekicot di simpan dalam gudang setelah bekicot 

selesai pengepakan pada suhu kamar sekitar 370 C, produk di simpan sampai 

container datang untuk mengambil produk yang akan di distribusikan. 

4.4 Pendistribusian dan Penjualan Produk Kaleng Bekicot 

Pendistribusian (Stuffing) adalah alur proses terakhir yaitu proses 

pemindahan produk dari gudang ke kontainer dan dilanjutkan dengan proses 

ekspor ke negara pengimpor produk bekicot kaleng buatan CV. Keong Mas 

Permai, pada proses ini harus dilaksanankan secar hati hati untuk menjaga agar 

produk tidak rusak (seal sudah terpasang, tidak bocor) jumlah data sesuai dengan 

jumlah barang  yang akan di kirim serta kondisi kontainer yang benar benar 

tertutup. Produk dari CV. Keong mas permai mengimpor hasil bekicot Kaleng ke 

berapa negara  yaitu Taiwan, Hongkong, china, Afrika Selatan, Amerika(New 

York, California). 
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4.5 Hambatan yang Terjadi di CV. Keong Mas Permai     

Hambatan yang muncul saat proses pengalengan bekicot di CV. Keong 

Mas Permai adalah masalah ketersedian bahan baku untuk diolah menjadi produk 

kaleng, hal tersebut dikarenkan  bahan baku  berasal dari alam sehingga 

ketersediaanya tidak menentu tergantung musim dan cuaca.  

Masalah ke dua kondisi seamer yang mudah rusak akibat terlalu  

mempetnya bahan atau kaleng yang akan di tutup, sehingga sering terjadi 

tubrukan antar keleng, tetapi kondisi ini hanya terjadi ketika memproduksi bahan 

yang banyak, dan berakibat molornya proses produksi. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

1. Pengalengan bekicot di CV. Keong Mas Permai dilaksanakan dengan beberapa 

alur proses dan penanganan yang intensif guna untuk menghindari 

mikroorganisme patogen yang dapat membahayakan pengkonsumsi produk 

kaleng tersebut, meliputi : Penerimaan bahan baku, sortasi I, pencucuian I, 

perendaman air garam, perebusan, pendinginan, pencongkelan, pencucian II, 

Pengecekan I, penimbangan I, pencucian III, sortasi II, penghitungan dan 

pengisian daging, pengecekan II, penimbangan II, pembuataan media, 

pengisian larutan media, penghampaan(exhausting), penutupan 

kaleng(seaming), Sterilisasi, inkubasi, pengkodean, pelabelan dan 

pengepakan, serta stuffing. 

2. Masalah yang muncul dalam proses pengalengan bekicot adalah masalah 

bahan baku yang berjumlah terbatas karena tergantung oleh musim, juga 

karena gangguan alat seamer (Penutup Kaleng) yang macet saat proses terlalu 

banyak. 

5.2 SARAN 

Untuk menghindari masalah kekurangan bahan baku yang terhambat oleh 

musim dan cuaca maka perlu adanya trobosan baru yaitu seperti pemberdayaan 

program budidaya bekicot sehingga bisa menggurangi jumlah kelangkaan bahan 

baku pada saat produk kekurangan bahan baku pada musim bekicot tidak 

berkembang biak. 
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Lampiran 1. Denah Lokasi dan Kantor CV. Keong Mas Permai, Kapas, 

Bojonegoro 

 

Sumber : https://maps.google.co.id/ di akses 20 februari 2015 

Gambar 2. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL), CV. Keong Mas Permai 
Jl.Raya Sukowati No.410 Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, 
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. 
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Lampiran 2.Proses penanganan bahan baku  

(a) (b)

(c)   (d) 
Sumber : Dokumentasi pribadi di CV. Keong Mas Permai (2015) 

Keterangan :(a). penerimaan bahan baku , (b) Sortasi bahan baku, (c) Pencucian   
bahan baku, (d) Persiapan pemasukan kedalam keranjang untuk 
proses pemasakan. 
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Lampiran 3. Perebusan dan pengolahan bahan baku 

 (a)   (b)  

(c) 

Sumber : Dokumentasi pribadi di CV. Keong Mas Permai (2015) 

Keterangan : (a). pemasukan kedalam bahan larutan garam, (b). proses perebusan 
bekicot, (c). Pencongkelan bekicot 
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Lampiran 4. Proses pengalengan bekicot  

(a) (b)

(c)   (d) 

Sumber : Dokumentasi pribadi di CV. Keong Mas Permai (2015) 

Keterangan :(a). sortasi bahan, (b). penghitungan jumlah bekicot, (c). pemasukan 
ke dalam kaleng serta penimbangan (d). penambahan bahan atau 
media ( larutan). 
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Lampiran 5. Proses sterilisasi  

(a)  

(b) 

  
(c) 

Sumber : Dokumentasi pribadi di CV. Keong Mas Permai (2015) 

Keterangan :(a). proses exhause, (b). proses penutupan dengan seamer, (c). proses 
sterilisasi dengan menggunakan retort. 
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Lampiran6. Proses penyimpanan produk  

 

(a)   (b)                                                         

 
(c) 

Sumber : Dokumentasi pribadi di CV. Keong Mas Permai (2015) 

Keterangan : (a). Inkubasi, (b). pelabelan, (c). memasukan kedalam  karton.   
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Lampiran 7. Layout Perusahaan 

 

 

 Sumber : Dokumentasi pribadi  di CV. Keong Mas Permai (2015) 
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Lampiran 8. Profil Perusahaan  

 

Nama Perusahaan            : CV. KEONG MAS PERMAI 

Alamat Perusahaan                : Jl. Raya Sukowati No. 410 Kapas Bojonegoro Jawa 

Timur 62181 Indonesia 

Nomor Telepon                       : +62-353-886328, +62-353-886348 

Fax     : +62-353-886338 

E-mail    : keongmas_permai@telkom.net 

                keongmas_permai@yahoo.com 

                keongmas.permai@gmail.com 

Unit Pengolahan                   :Jl. Raya Sukowati No. 410 Kapas Bojonegoro Jawa    

Timur 62181 Indonesia 

SIUP                                       : No. 04/41/13-16/PM/III/1995 

IUP                : No. 503/706/114.005/2000 

NPWP    : No. 01.235.216.7-601.000 
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Lampiran 9. Alur proses 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi di CV. Keong Mas Permai (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TEKNIK PENGALENGAN BEKICOT (Achatina fulica) DI CV.KEONG MAS PERMAI, KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR
	SURAT PERYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
	LEMBAR PENGESAHAN DEKAN
	RINGKASAN
	KATA PENGANTAR
	UCAPAN TERIMA KASIH
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	I PENDAHULUAN
	II TINJAUAN PUSTAKA
	III PELAKSANAAN KEGIATAN
	IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	V SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



