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RINGKASAN 

GINZA MUTIARA DEWAYANI. Penerapan Metode Air Blast Freezing 

(ABF) Pada Pembekuan Ikan Salmon Chum (Oncorhyncus keta) di PT. 

Marine Cipta Agung, Pasuruan, Jawa Timur. Dosen Pembimbing Agustono, 

Ir., M.Kes.    

Ikan Salmon mengandung protein kualitas tinggi dan omega 3 yang dapat 

menurunkan kolesterol serta meningkatkan kerja otak. Ikan Salmon tidak ada di 

perairan Indonesia, tetapi ikan-ikan tersebut diimpor dari negara produsen, 

kemudian diolah kembali menjadi produk perikanan baru sehingga dapat diekspor 

ke negara lain. Untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan dengan baik 

selama ekspor, maka dilakukanlah pengolahan dan pengawetan ikan. Pembekuan 

merupakan salah satu cara pengawetan untuk mempertahankan mutu ikan dan 

meminimalisir kerusakan. Metode yang banyak digunakan pada proses 

pembekuan adalah metode Air Blast Freezing. Tujuan pelaksanaan Prkatek Kerja 

Lapang (PKL) ini mengetahui metode Air Blast Freezing  (ABF) pada pembekuan 

Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta) serta mengetahui  hambatan dalam 

produksi Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta) menggunakan metode Air 

Blast Freezing (ABF).  

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di PT. Marine Cipta 

Agung yang terletak di desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, 

Propinsi Jawa Timur. Kegiatan ini telah dilakukan mulai 18 Januari sampai 19 

Februari 2016. Metode kerja yang digunakan adalah deskriptif dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan partisipasi 

aktif. 
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Tahapan proses produksi ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta) adalah 

penerimaan bahan baku, defrost atau thawing, pengukusan, pengelupasan kulit 

ikan, pengambilan daging merah, filleting, pengambilan duri ikan, pengecekan 

awal, pengecekan I, pengecekan II, pengecekan ulang, pendeteksian logam, 

pengeblokan, pembekuan metode Air Blast Freezing, pengemasan, penyimpaan. 

Proses produksi metode Air Blast Freezing (ABF) menggunakan suhu -35oC 

hingga -40oC selama 6 jam, sehingga pabrik dapat menghasilkan 3 ton dalam satu 

hari. Berat produk dalam satu kardus adalah 20 kg dengan ukuran kardus sebesar 

48 cm x 27 cm x 20 cm. Hambatan produksi flake salmon di PT. Marine Cipta 

Agung terletak pada proses pengambilan duri. 
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  SUMMARY 

GINZA MUTIARA DEWAYANI. Application of Air Blast Freezing (ABF) 

Method on Freezing Chum Salmon (Oncorhynchus keta) in PT. Marine Cipta 

Agung, Pasuruan, East Java. Lecturer Advisor Agustono, Ir., M.Kes.    

Salmon contains high-quality protein and omega three that can lower 

cholesterol and improve brain works. Salmon does not exist in Indonesian waters, 

but the fish are imported from producer countries, then reprocessed into new 

fishing products that can be exported to other nations. To maintain the freshness 

and quality of the fish well during shipping, then perform the processing and 

preserving fish. Freezing is one way to maintain the quality of fish preservation 

and minimize damage. The method is widely used in the freezing process is a 

method Air Blast Freezing. The purpose of performing skill practice Field Work 

(PKL) is aware of the methods Air Blast Freezing (ABF) at freezing Chum 

Salmon (Oncorhynchus keta) and know the obstacles in the production of Chum 

Salmon (Oncorhynchus keta) using Air Blast Freezing (ABF). 

Activity Field Work Practice was conducted at PT. Marine Cipta Agung 

located in the village Wonokoyo, District Beji, Pasuruan, East Java Province. This 

event was held from January 18 until February 19, 2016. The working method 

used is a transparent process of collecting data through observation, 

documentation, interview, and active participation. 

Stages of the process of production of salmon Chum (Oncorhynchus keta) 

is receiving raw materials, defrost or thawing, steaming, exfoliation fish, taking 

red meat, filleting, taking fishbone, pre-checking, checking I, checking II, 
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rechecking, metal detection, blocking, Air Blast freezing methods, packaging, 

storage. The production process methods Air Blast Freezing (ABF) using a 

temperature of -35oC to -40oC for 6 hours, so that the plant can produce 3 tons in 

one day. The weight of products in a single box is 20 kg with cardboard size of 48 

cm x 27 cm x 20 cm. Barriers to flake salmon production in PT. Marine Cipta 

Agung is located in the thorn-making process. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein dan air cukup 

tinggi. Bahan pangan ini merupakan sumber protein yang relatif murah, tetapi 

beberapa jenis ikan di antaranya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi 

untuk diekspor (Murniyati dan Sunarman, 2000). Salah satu ikan yang bernilai 

ekonomi tinggi adalah Ikan Salmon. 

Ikan Salmon mengandung protein kualitas tinggi dan omega 3 yang dapat 

menurunkan kolesterol serta meningkatkan kerja otak. Ikan Salmon tidak ada di 

perairan Indonesia, tetapi ikan-ikan tersebut diimpor dari negara produsen, 

kemudian diolah kembali menjadi produk perikanan baru sehingga dapat diekspor 

ke negara lain.  

Salah satu kelemahan produk perikanan adalah mudah mengalami 

kemunduran mutu setelah proses penangkapan. Kemunduran mutu ikan yang 

mempengaruhi terjadinya pembusukan terutama disebabkan karena adanya 

aktivitas enzim, kimiawi, dan bakteri pembusuk (Murniyati dan Sunarman, 2000). 

Untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan dengan baik selama ekspor, 

maka dilakukanlah pengolahan dan pengawetan ikan. Pengawetan dan pengolahan 

ikan ini bertujuan untuk menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan 

mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan (kemunduran mutu) dan 

kerusakan (Moeljanto, 1992).  
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Pembekuan merupakan salah satu cara pengawetan untuk 

mempertahankan mutu ikan dan meminimalisir kerusakan. Dengan adanya 

pembekuan dapat menghambat lebih efektif terhadap aktivitas mikroorganisme 

pembusuk.  

Proses pembekuan dilakukan pada ruangan dengan suhu di bawah 0oC 

(Cold storage frozen product). Metode yang banyak digunakan pada proses 

pembekuan adalah metode Air Blast Freezing. Metode Air Blast Freezing adalah 

pembekuan dengan udara dingin yang disemburkan sebagai medianya. Terdapat 

dua macam bahan yang digunakan untuk menghasilkan udara dingin pada mesin 

Air Blast Freezing yaitu amonia dan freon.  

1.2 Tujuan 

Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah mengetahui metode Air Blast 

Freezing  (ABF) pada pembekuan Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta)  di 

PT. Marine Cipta Agung, Pasuruan, Jawa Timur dan mengetahui  hambatan dalam 

produksi Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta) menggunakan metode Air 

Blast Freezing (ABF) di PT. Marine Cipta Agung, Pasuruan, Jawa Timur.  

1.3 Manfaat 

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini diharapkan 

mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan 

mengenai penerapan metode Air Blast Freezing (ABF) pada pembekuan Ikan 

Salmon Chum (Oncorhynchus keta), serta mahasiswa dapat membandingkan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat perkuliahan dengan ilmu 

pengetahuandan teknologi (IPTEK)  yang terdapat di lapangan, serta melatih 

mahasiswa untuk bekerja secara mandiri di lapangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Berikut adalah klasifikasi dari Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta) 

menurut Myers et al., (2015): 

Kingdom  : Animalia 

Filum                 : Chordata 

Kelas                 : Actinopterygii 

Ordo                 : Salmoniformes 

Family               : Salmonidae 

Genus                : Oncorhynchus 

Spesies             : Oncorhynchus  kera 

 

Salmon merupakan ikan dari famili Salmonidae. Ciri-ciri ikan salmon 

yaitu, memiliki panjang total tubuh 100 cm, sedangkan panjang total tubuh jantan 

atau betina sekitar 58 cm. Berat maksimal sekitar 15,9 kg. Usia maksimal sekitar 

7 tahun. Ikan ini termasuk ikan pelagis, hidup secara anadromus.  

 

 

Sumber: freshmarket-mks (2015) 

Gambar 1. Chum (Dog) Salmon (Oncorhynchus keta) 
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Habitat di air tawar, muara, dan air laut, dengan kedalaman antara 0-250 

meter. Temperatur optimal yang baik untuk pertumbuhan ikan salmon adalah -

24oC. Sirip punggung lunak berjumlah 10-14 buah. Sirip anus lunak berjumlah 

13-17, sedangkan jumlah tulang punggung sekitar 59-71 buah. Dapat dibedakan 

dengan bintik hitam yang ada di bagian belakang dan ekornya (Yatim, 2003). 

 

 

Sumber: Wikipedia 

Gambar 2. Morfologi Ikan Salmon 

2.2 Habitat dan Penyebaran Ikan Salmon Chum 

Secara umum, salmon adalah spesies anadromous, yaitu spesies yang 

bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi 

ke lautan, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Ikan Salmon Chum 

(Oncorhynchus keta)  ditemukan di Pasifik Utara, Korea, Jepang, kemudian di 

sepanjang Alaska Selatan sampai ke San Diego. 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

6 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

Tabel 1. Daerah FAO dimana Salmon Chum (Oncorhynchus keta) berada 

FAO Area Status Keterangan 

Amerika, Utara - Laut 

Pedalaman 
Asli perairan tersebut  Termasuk central Amerika 

Amerika, Selatan - Laut 

Pedalaman 
Diperkenalkan 

 

Asia - Laut Pedalaman Asli perairan tersebut 
 

Eropa - Laut Pedalaman Diperkenalkan 
Tidak termasuk bekas Uni 

Soviet 

Laut Arktik Asli perairan tersebut 
 

Atlantik, Timur laut Diperkenalkan 
 

Pasifik, Barat laut Asli perairan tersebut 
 

Pasifik, Timur laut Asli perairan tersebut 
 

Pasifik, Central Timur Asli perairan tersebut 
 

Sumber: Elaxamana, 2009 

2.3 Kandungan Gizi Ikan Salmon Chum 

Kandungan gizi pada Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Kandungan Gizi Salmon 

Kandungan Gizi Salmon per 100 gram 

Kalori 208 kkal 

Jumlah Lemak 

Lemak Jenuh 

Lemak tak jenuh-ganda 

Lemak tak jenuh tunggal 

13 g  

3,1 g 

3,9 g 

3,8 g 

Kolesterol 55  mg 

Natrium 59 mg 

Kalium 363 mg 

Karbohidrat 0 g 

Protein 20 g 

Sumber: Wikipedia 

Ikan Salmon adalah salah satu ikan yang memiliki kandungan gizi yang 

tinggi yang kaya akan kandungan protein dan dagingnya mengandung minyak. 

Ikan yang mengandung banyak minyak juga kaya kandungan asam lemak omega-
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3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Asam lemak Omega-3 dan Omega-6 ini 

membentuk EPA (Eicosapentaenoic Acid) dan DHA (Docosahexaenoic Acid) 

yang memiliki manfaat yang sangat penting untuk fungsi otak dan penglihatan 

(Sulaksono, 2015).  

Selain itu dalam ikan salmon asam lemak Omega- 3 bermanfaat untuk 

membantu menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mengurangi 

risiko kematian mendadak akibat penyakit jantung, mengurangi risiko stroke, 

mengurangi kemungkinan penyakit jantung saat anda terkena diabetes Tipe 2, 

memperbaiki pola lipid darah, meningkatkan fungsi pembuluh darah, 

memperbaiki gejala gangguan kekebalan dan inflamasi, mengurangi risiko 

beberapa gangguan mental seperti penyakit Alzheimer dan depresi (Yuli, 2014). 

Tabel 3. Kandungan Omega 3 dan 6 pada berbagai jenis ikan per 100 gram ikan 

Jenis Ikan Omega 3 (gram) Omega 6 (gram) 

Sardine 1,2 2,2 

Tuna 2,1 3,2 

Kembung 5,0 3,0 

Salmon 1,6 2,1 

Tenggiri 2,6 3,7 

Tongkol 1,5 1,8 

Teri 1,4 1,6 

 

2.4 Pembekuan Ikan  

Pembekuan ikan berarti menyiapkan ikan untuk disimpan di dalam suhu 

rendah (cold storage).  Pembekuan merupakan proses pengolahan, yaitu suhu 

produk atau bahan pangan diturunkan dibawah titik beku, dan sejumlah air 

berubah bentuk menjadi kristal es (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 
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            Menurut  Effendi (2009) dengan membekunya sebagian kandungan air 

bahan atau dengan terbentuknya es sehingga ketersediaan air menurun, maka 

kegiatan enzim dan jasad renik dapat dihambat atau dihentikan sehingga dapat 

mempertahankan mutu bahan pangan. 

2.4.1 Prinsip Pembekuan Ikan 

Pembekuan didasarkan pada dua prinsip menurut Syamsir (2008) yaitu 

1). Suhu yang sangat rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan    

memperlambat aktivitas enzim dan reaksi kimiawi. 

2). Pembentukan kristal es yang menurunkan ketersediaan air bebas di dalam 

pangan sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat. Pada beberapa bahan 

pangan, proses blansir perlu dilakukan sebelum pembekuan untuk menginaktifkan 

enzim penyebab pencoklatan. Pada skala domestik, pangan yang akan dibekukan 

diletakkan di dalam freezer, dimana akan terjadi proses pindah panas yang 

berlangsung secara konduksi (untuk pengeluaran panas dari produk).  

Proses ini berlangsung selama beberapa jam, tergantung pada kondisi 

bahan pangan yang akan dibekukan, di industri pangan telah dikembangkan 

metode pembekuan lainnya untuk mempercepat proses pembekuan yang 

memungkinkan produk membeku dalam waktu yang pendek.  Pembekuan cepat 

akan menghasilkan kristal es berukuran kecil sehingga akan meminimalkan 

kerusakan tekstur bahan yang dibekukan (Syamsir, 2008). 

2.4.2 Proses Pembekukan Ikan 

Menurut Afrianto dan Liviawaty (1989) proses pembekuan merupakan 

proses terjadinya pemindahan panas dari tubuh ikan yang bersuhu lebih tinggi ke 
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refrigrant yang bersuhu rendah. Dengan demikian kandungan air dalam tubuh 

ikan akan berubah menjadi kristal es. Kandungan air ini terdapat di dalam sel 

jaringan dan ruang antar sel. Sebagian besar air di dalam tubuh ikan tersebut 

mengandung air bebas (free water) sebanyak 67% dan selebihnya merupakan air 

tak bebas (bound water) yaitu cairan tubuh yang secara kimiawi terikat kuat 

dengan substansi lain di dalam tubuh ikan, seperti molekul protein, lemak dan 

karbohidrat. Cairan tubuh yang pertama kali membeku adalah air bebas, 

kemudian disusul dengan air tak bebas. Air tak bebas sukar sekali membeku 

karena titik bekunya sangat rendah. 

2.4.3 Perubahan Suhu Selama Pembekuan 

Pembekuan memerlukan pengeluaran panas dari tubuh ikan. Menurut 

Adawiyah (2008), prosesnya terbagi atas tiga tahapan sebagai berikut: 

a. Tahapan pertama, suhu menurun dengan cepat hingga saat tercapainya 

titik beku. 

b. Tahapan kedua, suhu turun perlahan-lahan karena dua hal yaitu, penarikan 

panas dari ikan bukan karena penurunan suhu, melainkan karena 

pembekuan air dalam tubuh ikan. Serta terbentuknya es pada bagian luar 

dari ikan merupakan penghambat untuk proses pendinginan dari bagian-

bagian di dalamnya. 

c. Tahapan ketiga, jika ¾ bagian dari kandungan air sudah beku, penurunan 

suhu kembali berjalan cepat. 
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2.5 Metode Air Blast Freezing (ABF) 

Metode pembekuan yang memanfaatkan udara dingin, yaitu dengan 

menghembuskan dan mengedarkan udara dingin ke sekitar produk secara 

kontinyu menurut Murniyati dan Sunarman (2000).  Menurut Hadiwiyoto (1993) 

dalam Saulina (2009) metode pembekuan ini dilakukan dengan cara 

menempatkan produk pada rak-rak   pembeku  di   dalam ruang   pembekuan,   

kemudian  udara  bersuhu  rendah dihembuskan ke sekitar produk  yang disimpan 

pada rak-rak pembekuan tersebut. Suhu yang digunakan antar -35oC samapi -40oC 

selama 4 samapai 6 jam.  Prinsip  dari  teknik  ini  adalah  pembekuan  dilakukan 

dengan  menghembuskan udara   dingin melewati   pipa-pipa   pendingin   ke   

permukaan   produk dengan kecepatan yang tinggi. Terdapat dua macam bahan 

yang digunakan untuk menghasilkan udara dingin pada mesin Air Blast Freezing 

(ABF) yaitu amonia dan freon. ABF dengan bahan amonia dan ABF dengan 

bahan freon memiliki perbedaan sebagai berikut pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Perbedaan ABF Amonia dan Freon 

Air Blast Freezing dengan Amonia Air Blast Freezing dengan Freon 

Cocok untuk produksi dengan jumlah 

banyak 

Tidak cocok untuk produksi dengan 

jumlah banyak karena proses yang lama 

dalam proses pembekuan 

Suhu bisa mencapai -40oC Suhu hanya bisa mencapai -30oC 

sampai -35oC 

Lebih cepat dingin Pendingin bersifat normal  

Dalam satu hari bisa untuk 3 hingga 4 

kali produksi 

Dalam satu hari hanya bisa untuk 2 kali 

produksi 

Kurang ramah lingkungan, karena 

apabila terjadi kebocoran akan 

mengkontaminasi seluruh produk yang 

ada di ABF 

Lebih ramah lingkungan 

Biaya produksi lebih mahal Biaya produksi lebih murah 

 Sumber: Alhakim, 2006 

 

Menurut Hadiwiyoto (1993), Proses pembekuan ikan dengan metode Air 

Blast Freezing sebagai berikut 

Gambar 3. Alur proses pembekuan ikan 

Penerimaan Bahan Baku

Penimbangan I

Pencucian I

Pencucian II

Penimbangan II

Penyusunan

Pembekuan

Glazing

Pengemasan

Penyimpanan
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1. Penerimaan Bahan Baku 

Bahan baku yang diterima di ruang penerimaan bahan baku dan diuji 

secara organoleptik, untuk mengetahui mutunya. Bahan baku kemudian 

dibongkar dan disortasi sesuai dengan ukuran dan grade. Pembongkaran 

dilakukan secara hati-hati, cepat, cermat dan saniter dengan suhu produk 

maksimal 5oC. Tujuannya untuk mendapatkan bahan baku yang bebas bakteri 

patogen dan memenuhi persyaratan mutu. 

2. Penimbangan I 

Proses penimbangan pertama dilakukan untuk mengetahui berat total ikan 

yang datang dari supplier. 

3. Pencucian I 

Pencucian pertama dilakukan dengan cara ikan dimasukkan ke dalam bak 

pencucian yang berisi air dan es yang berkisar 1,2oC hingga 2oC. Pencucian ini 

bertujuan agar ikan menjadi bersih dari kotoran dan sisa sisik yang masih 

menempel pada tubuh ikan.  

4. Pencucian II 

Ikan dimasukkan dalam bak pencucian yang berisi air dan es untuk 

mempertahankan suhu ikan. Apabila ikan tersebut tidak dicuci maka 

menyebabkan penampakan ikan kurang bagus dan cepat membusuk karena 

dikhawatirkan banyak mikroba yang terdapat pada kotoran tersebut. Pencucian 

dilakukan dengan air dingin yang bersuhu 4oC. 

5. Penimbangan II 
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Penimbangan dilakukan setelah ikan dicuci dan dikumpulkan pada suatu 

keranjang, dilakukan proses penimbangan dengan timbangan digital. Hasil 

penimbangan dicatat dalam lembaran hasil proses untuk memudahkan proses 

selanjutnya. Setelah dilakukan penimbangan diberikan label sesuai dengan size, 

nama supplier dan kelompok yang mengerjakan. 

6. Penyusunan 

Ikan yang telah ditimbang diletakkan di atas pan yang telah dialasi 

lembaran plastik dan sebagai penutupnya menggunakan plastik juga. Pan ditutup 

serapat dan serapi mungkin sehingga tidak ada rongga udara. Penyusunan dalam 

pan di lakukan dengan cepat kemudian diletakkan di rak dorong dan dimasukkan 

ke ruang pembekuan. Penyusunan dalam pan sesuai dengan jenis dan ukuran 

ikan. 

7. Pembekuan 

Setelah ikan tersusun rapi dalam pan segera dimasukkan ke dalam mesin 

pendingin untuk mengalami proses pembekuan pada suhu -30oC dan 

membutuhkan waktu 6 – 7 jam. Ruang pembekuan diatur antara pan dan rak 

dorong agar udara dingin dapat tersirkulasi dengan baik.  

8. Glazing 

Setelah pembekuan selesai dilakukan proses glazing yaitu mencelupkan 

ikan beku ke air yang ditambahkan es dengan suhu 1oC selama 3 - 5 menit. 

Glazing akan menimbulkan lapisan es tipis yang menutupi seluruh permukaan 

ikan beku. 

9. Pengemasan 
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Setelah proses glazing, tahapan selanjutnya adalah pengepakan dengan 

menggunakan bahan pengemas plastik sesuai dengan jenis dan ukuran yang 

dikemas. 

10. Penyimpanan 

Setelah ikan beku dikemas dengan rapi, tahapan selanjutnya ikan disimpan 

pada ruang pembekuan (cold storage). Suhu dalam ruang penyimpanan -10oC 

sampai -25oC. 

Keuntungan  dari  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 besar dan adanya beban panas tambahan.  
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III PELAKSANAAN  

3.1 Tempat dan Waktu 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang telah dilaksanakan di PT. Marine Cipta 

Agung, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa 

Timur. Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari-

19 Februari 2016. 

3.2 Metode Kerja 

Praktek Kerja Lapang ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode 

yang menggambarkan atau memaparkan suatu kejadian pada objek tertentu yang 

diteliti secara tepat. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang 

lain. Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan 

di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat 

dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran 

mutlak tetapi pada hakekatnya mencarai pemahaman observasi (Sugiyono, 2012). 

3.3 Metode pengumpulan data 

Pada kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini, data yang diambil ada dua 

jenis yakni data primer dan data sekunder. 
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3.3.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi (Asep, 2006). 

 Diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan 

dan hasil pengujian. Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti 

dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak 

relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi (Nazir, 2011). Kemudian, 

data yang diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan waktu, tenaga dan biaya 

yang lebih besar dibanding jika peneliti menggunakan data sekunder (Sangadji 

dan Sopiah, 2010). Ada tiga metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan 

data primer, yaitu: metode survei, metode observasi dan metode partisipasi 

(Sangadji dan Sopiah, 2010). 

A. Wawancara 

Metode wawancara sebagai studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012) prosesnya dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara) (Nazir, 2011). Wawancara dalam Praktek Kerja 
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Lapang ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai dan supervisor 

bagian proses produksi mengenai kegiatan pembekuan ikan Salmon Chum 

(Oncorhynchus keta) di PT. Marine Cipta Agung. 

B. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah proses pencatatan pola perilaku subjek 

(orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan 

atau komunikasi (Sangadji dan Sopiah, 2010). Observasi dalam Praktek Kerja 

Lapang ini dilakukan terhadap berbagai hal yang terkait dengan aplikasi teknik 

refrigerasi pada pembekuan ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta). 

C. Partisipasi  

Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung di lapangan (Nazir, 2011). Partisipasi aktif dilakukan dengan 

mengikuti secara langsung beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai instruksi, 

arahan, dan pembagian dari instruktur lapangan meliputi kegiatan penerimaan 

raw material, proses pengolahan, penyimpanan di cold storage serta prosedur 

ekspor. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-

variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. 

Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber 

internal), berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga 

pendidikan membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan 

diri untuk menyajikan data sekunder, dan lain-lain. (Asep, 2006). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan  Usaha 

PT. Marine Cipta Agung yang sebelumnya bernama PT. Aneka Oceanic 

Prima didirikan pada 12 April 1990 dengan status sebagai Perusahaan Swasta 

Nasional Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada Januari 1994 berganti 

kepemilikan oleh ABC Group, kemudian pada 8 Maret 1994 diganti dengan nama 

PT. Marine Cipta Agung yang didirikan oleh Mr. Shinichiro Kano sebagai 

direktur utama. 

PT. Marine Cipta Agung berlokasi di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, 

Kabupaten Pasuruan. Perusahaan ini berstatus Perusahaan Swasta Asing 

Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang. Bergerak di bidang export import, 

marine product processing dan coldstorage atau frozen fish. Pabrik ini mengalami 

pergantian direktur dimulai sejak tahun 2004 oleh Mr. Kada Osamu sampai tahun 

2007. Kemudian digantikan oleh Mr. Takuya Sato sejak tahun 2007 sampai 2013, 

dan sekarang dipimpin oleh Mr. Yoichi Eguchi.  

Pabrik ini mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dengan No. SK 1782/KM.4/2007 TGL. 18/7/2007. Pabrik ini  

berkomitmen untuk memberikan kepuasan kepada konsumen melalui produk 

pangan yang bermutu tinggi, hygienis, dan aman dikonsumsi dengan 

melaksanakan HACCP secara konsisten. 
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4.1.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik 

PT. Marine Cipta Agung berlokasi di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, 

Pasuruan, 67154, Jawa Timur  titik koordinat 07o35 LS – 041o LU dan 112o45 BT 

– 300o BB.  Peta lokasi PT. Marine Cipta Agung dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Perbatasan areal pabrik adalah Gudang Rumah Potong Ayam PT. Wonokoyo 

Group di sebelah selatan, Pabrik Kain Sutra di sebelah Utara dan Barat, serta PT. 

Iga Abadi di sebelah timur. Lokasi pabrik sangat strategis karena berada di 

kawasan industri daerah beji dan sekitar 1-2 kilometer dari jalan raya Surabaya-

Gempol. Pasokan air menggali sumur dibelakang pabrik dan pasokan sumber 

daya manusia diperoleh dari desa tempat pabrik berdiri. 

4.2 Manajemen Perusahaan 

4.2.1 Visi dan Misi Perusahaan 

PT. Marine Cipta Agung memiliki visi berkomitmen untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen melalui produk pangan yang bermutu tinggi, 

hygienis, dan aman dikonsumsi dengan melaksanakan HACCP secara konsisten. 

Visi tersebut didukung dengan adanya beberapa cara untuk mencapai tujuan yang 

biasa disebut misi. Misi PT. Marine Cipta Agung yaitu: (1) Memanfaatkan dan 

memberi nilai tambah terhadap potensi sumber daya laut yang menghasilkan 

produk berkualitas, aman, dan hygienis; (2) Meningkatkan produktivitas secara 

efisien dan efektif untuk menghasilkan produk yang maksimal dan berkualitas; (3) 

Meningkatkan daya saing pasar internasional dengan memberikan kepada 

pelanggan pelayanan yang terbaik. 
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4.2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang terstruktur atas 

pembagian bidang kerja, wewenang, dan tanggung jawab suatu organisasi 

sehingga tercapai tujuan organisasi. Perusahaan PT. Marine Cipta Agung 

memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang direktur yang memiliki 

tugas untuk memimpin dan menentukan arah perusahaan sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan. Seorang direktur akan memberikan perintah atau  tugas langsung 

kepada beberapa manager yang memiliki wewenang untuk menjalankan proses 

produksi di dalam pabrik dibantu oleh beberapa asisten manager, supervisor, dan 

karyawan. 

Perusahaan PT. Marine Cipta Agung memiliki satu manager, dua asisten 

manager dan enam supervisor. Satu manager yaitu dari manager operasional. 

Dua asisten manager terdiri dari asisten manager sales export market dan sales 

dosmetic market yang memiliki wewenang untuk memonitor, memprediksi, 

mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi distribusi produk untuk dalam dan luar 

negeri. Enam supervisor terdiri dari supervisor personalia, maintenance, sanitasi, 

quality control (QC), produksi dan packing yang bertanggung jawab terhadap 

masing-masing proses. 

4.2.3 Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan produksi di PT. Marine Cipta Agung dilakukan dengan 

memperkerjakan karyawan sebanyak 208 karyawan yang terdiri dari beberapa 

jenis golongan pekerja. Penggolongan ini didasarkan pada wewenang kerja dan 

besar upah atau gaji yang diterima. Golongan tersebut antara lain karyawan 
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bulanan tetap, karyawan tetap, karyawan bebas dan karyawan yang sesuai bidang 

pekerjaannya di PT. Marine Cipta Agung yaitu karyawan salmon flake, karyawan 

sanitasi, karyawan sirip, karyawan packing, karyawan scallop. Dalam karyawan 

yang dipetakan berdasarkan pekerjaannya meliputi karyawan borongan dan 

karyawan harian. Rincian jumlah karyawan dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rician jumlah karyawan PT. Marine Cipta Agung 

No Rincian Jumlah 

1. Karyawan bulanan tetap 23  

2. Karyawan tetap 40 

3. Karyawan salmon flake 38 

4. Karyawan bebas 19 

5. Karyawan sanitasi 17 

6. Karyawan sirip 27 

7. Karyawan packing  13 

8. Karyawan scallop  31 

Sumber: PT. MCA (2016) 

Karyawan bulanan tetap merupakan karyawan yang tetap bekerja 

meskipun tidak ada proses produksi didalam pabrik, yang tergolong karyawan 

bulanan ialah meliputi Human Resource Development (HRD), administrasi, 

pemasaran, petugas laboratorium dan sebagainya Sistem upah yang berlaku 

adalah upah bulanan. Karyawan tetap merupakan karyawan yang dipekerjakan 

untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Sistem pembayaran gaji 

karyawan tetap berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Pasuruan dan diberikan 

setiap tanggal 15.  

Karyawan salmon flake adalah pekerja yang bekerja khusus pada produksi 

dengan bahan baku  dari ikan salmon, karyawan bebas adalah pekerja yang tidak 
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ditetapkan bidangnya melainkan dapat pekerja diberbagai bidang sesuai 

permintaan masing-masing produksi apabila kurangnya tenaga kerja, karyawan 

sanitasi adalah pekerja yang khusus dibidang sanitasi atau kebersihan seluruh 

ruang dan proses produksi di pabrik, karyawan sirip merupakan pekerja yang 

bekerja bekerja khusus pada produksi dengan bahan baku dari sirip hiu. Karyawan 

packing adalah pekerja yang bekerja dibidang pengemasan semua hasil produksi, 

dan karyawan scallop merupakan pekerja yang bekerja khusus pada produksi 

dengan bahan baku scallop. 

Karyawan borongan merupakan pekerja yang biasanya berhubungan 

langsung dengan proses produksi, sifatnya tidak tetap karena tergantung dari 

ketersediaan bahan baku yang akan diproduksi. Sistem pembayaran gaji karyawan 

borongan berdasarkan hasil kerja dan upah diberikan setiap tanggal 15. Karyawan 

harian merupakan pekerja yang biasanya bekerja sesuai ketersediaan bahan baku 

dan pemberian upah bersadarkan absensi para pekerja, serta diberikan setiap 

tanggal 15. 

4.2.4 Ketentuan Kerja 

PT. Marine Cipta Agung beroperasional 5 hari dalam satu minggu (Senin 

– Jumat), dan dua hari (Sabtu - Minggu) digunakan untuk libur. Hari Senin - 

Jumat seluruh karyawan bekerja dari pukul 07.00 – 16.00 WIB, kecuali karyawan 

bulanan tetap bekerja dari pukul 08.00 – 16.00 WIB, sedangkan jam istirahat 

karyawan selama satu jam yaitu pada pukul 12.00 – 13.00 WIB. Hari jumat 

karyawan bekerja pukul 07.00 – 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul 11.30 – 

13.00 WIB.  
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Perusahaan PT. Marine Cipta Agung menyediakan fasilitas bagi karyawan 

untuk mendukung kegiatan produksi. Fasilitas berupa topi kerja yang sudah 

dilengkapi dengan masker dan penutup rambut, sarung tangan lateks, celemek, 

dan sepatu boot. Fasilitas lain berupa kamar mandi, koperasi, mushola, dan kamar 

ganti. 

4.3 Sarana dan Prasarana  

Pabrik PT. Marine Cipta Agung Pasuruan memiliki sarana berupa ruang 

produksi, dan area cold storage. Ruang produksi merupakan tempat pengolahan 

mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Ruang produksi memiliki 

wilayah, yaitu wilayah produksi salmon flake, wilayah produksi scalop, wilayah 

produksi sirip hiu, wilayah pembekuan terdiri dari ruang Air Blast Freezer (ABF), 

Individual Quick Freezer (IQF), dan Contact Plate Freezer (CPF), dan wilayah 

pengemasan. Cold storage merupakan suatu kamar penyimpanan bersuhu rendah -

10oC sampai -20oC yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas produk hingga 

siap didistribusikan. 

 Perusahaan PT. Marine Cipta Agung Pasuruan memiliki prasarana 

penunjang berupa bangunan kantor, pengolahan limbah, mushola, koperasi, pos 

satpam, tempat parkir, ruang ganti karyawan, toilet, laboratorium, dan alat 

penunjang terlaksananya proses produksi. Bangunan kantor terletak di samping 

dan di atas ruang produksi sehingga dapat mengawasi kinerja karyawan dan 

sebuah ruang laboratorium untuk mengecek kualitas produk sehingga bebas dari 

cemaran mikroba maupun fisik. Alat-alat penunjang proses produksi terdiri dari 
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meja stainless steel, timbangan, bak fiberglass, keranjang plastik, troli, pan,  pan 

pembeku,  pinset, mangkuk stainless steel. 

4.4 Proses Produksi   

Selama Praktek Kerja Lapang pembekuan ikan Salmon Chum dengan 

metode Air Blast Freezing (ABF), prosees produksi yang terjadi dapat dilihat pada 

gambar 5. sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Proes Produksi 

4.4.1 Penerimaan Bahan Baku 

Bahan baku berupa salmon chum (Oncorhynchus keta) beku diterima dari  

perusahaan yang berasal dari Jepang yaitu Perusahaan Maruha Michiro. Sebelum 
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bahan baku diimpor ke PT. Marine Cipta Agung, bahan baku sudah mengalami 

seleksi oleh para pembeli di Jepang. Oleh karena itu bahan baku tersebut terjamin 

kualitasnya.   

Penerimaan bahan baku terjadi antara 2 samapi 3 kali dalam 1 tahun 

dengan kapasitas yang diterima 20 feet atau 40 feet per truk yaitu 20 ton atau 27 

ton. Pengiriman menggunakan mobil berpendingin (refrigerated  truck)  karena 

menerapkan rantai dingin (cold chain) dalam proses ekspor impor. Rantai dingin 

sendiri bertujuan untuk menjaga suhu agar produk tetap terjaga selama proses 

distribusi pada rangkaian rantai suplai (supply chain) (Halim, G. et al. 2009).   

Salmon chum beku yang datang kemudian ditimbang dan diukur suhunya. 

Rata-rata suhu salmon chum beku antara -10 sampai -14oC. Kemudian salmon 

chum beku tersebut disimpan dalam cold storage II yaitu cold storage bahan 

impor dengan suhu ruangan antara -20 sampai -22oC. 

 

Gambar 5. Cold storage II, penyimpanan bahan baku impor 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

26 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

4.4.2 Defrost / Thawing 

Defrost merupakan istilah lain dari thawing, yaitu proses pencairan dari 

ikan beku (Afrianto, 1989). Prinsip kerjanya yaitu daging ikan di thawing dan 

aktivitas enzim ATP-ASE akan meningkat dengan sangat cepat, hal ini 

menyebabkan serabut daging memendek dan mengakibatkan pengeluaran banyak 

cairan dari daging ikan sehingga akhirnya daging akan mengalami perubahan baik 

keempukan, daya ikat air (Suryaningsih, lilis. 2002).   

Tahap pertama pada proses produksi adalah Salmon chum mengalami 

proses defrost atau thawing. Pada proses ini ikan salmon beku akan dimasukkan 

ke dalam wadah stainless steal besar yang diberi air. Suhu air yang digunakan 

antara 10-15oC, sesuai dengan Suryaningsih, lilis (2002) yaitu metode thawing 

dengan suh air dingin 10 — 15oC. Dilakukan penimbangan terlebih dahulu pada 

ikan Salmon chum sebelum di rendam dalam air. Hasil penimbangan bahan baku 

dapat dilihat pada lampiran 3. Rata-rata perhari bahan baku yang digunakan 

adalah 3020 kg.  

Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan ikan salmon yang memiliki 

suhu antara -15 sampai -17oC ke dalam wadah besar stainless steal dan 

mengisinya dengan air dan merendamnya selama lebih kurang 14 jam dimulai 

pukul 16.00 – 06.00. Proses defrost dilakukan sebanyak empat kali dalam satu 

hari produksi. Dilanjutkan proses pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan 

darah dan kotoran yang menempel ditubuh ikan. Hal tersebut sesuai dengan 

Tiyasmainar, Heksi Atsila (2000) yaitu untuk menurunkan kadar lemak suatu 

bahan dapat dilakukan dengan pencucian. Selain itu pencucian juga dapat 
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menghilangkan komponen larut air, darah dan komponen pembentuk warna 

daging ikan.  

Ikan yang akan dimasukkan steamer diletakkan di atas pan stainless steal 

dengan beberapa lubang kecil di bagian bawahnya. Setiap Pan berisi 6 sampai 7 

ikan yang tersusun rapi, setelah itu dimasukkan ke dalam steamer.  

       
(a)  (b) 

Gambar 6. Proses defrost yang telah berlangsung selama 14 jam (a) Proses 

pencucian ikan (b). 

4.4.3 Steaming (Pengukusan) 

Steaming atau pengukusan merupakan proses pemasakan dengan 

menggunakan uap panas sebagai medianya. Proses pengukusan ikan 

menggunakan suhu 80 sampai 100oC selama 50 sampai 60 menit. Proses ini  

bertujuan membuat ikan salmon chum menjadi masak atau matang dengan uap  

air mendidih. Ada  2  cara  pengukusan    ialah  uap  panas  langsung    terkena 

bahan makanan atau uap panas tidak langsung kontak dengan makanan (Maryati, 

2000).  

Pengukuran suhu tengah ikan salmon dilakukan setelah steaming. Ukuran 

ikan menyebabkan perbedaan suhu tengah pada setiap ikan, suhunya antara 70 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

28 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

sampai 90oC. Ikan salmon yang berukuran besar memiliki suhu tengah minimal 

70oC, sedangkan yang berukuran kecil dapat mencapai 95oC. Hal ini dikarenakan 

saat proses steaming suhu yang digunakan mencapai 95oC sehingga ikan yang 

berukuran kecil yang memiliki daging tipis akan menyerap suhu tersebut 

keseluruh tubuhnya dan menyebabkan suhu tengah lebih tinggi daripada ikan 

yang berukuran besar dan berdaging tebal. Setelah selesai proses steaming berat 

ikan berkurang kurang lebih 25% dari berat awal karena berat awal ikan dalam 

keadaan beku sehingga berat total ikan 2265 kg. 

PT. Marine Cipta Agung memiliki alat pengukus atau steamer sebanyak 3 

buah. Masing-masing steamer mampu menampung 15 pan. Setiap pan berisi 6 

sampai 7 ikan atau kurang lebih berisi 90 ekor ikan salmon chum. Proses 

Steaming dilakukan sebanyak 12 sampai 13 kali dalam satu hari produksi. 

       
(a)  (b) 

Gambar 7. Alat pengukus (steamer) yang berisi ikan salmon chum (a) 

pengambilan ikan setelah steaming kemudian masuk ke dalam ruang produksi 

salmon chum (b). 

 

4.4.4 Peeling (Pengelupasan) 

Peeling merupakan proses pengelupasan kulit ikan. Pengupasan kulit ikan 

ini bertujuan untuk membersihkan daging  dari kulit ikan salmon chum agar 
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sesuai dengan permintaan pembeli. Proses ini dimulai dengan menarik kulit 

bagian atas dekat kepala sampai ke belakang secara perlahan. Jika masi ada sisa 

kulit yang menempel dilakukan pengambilan menggunakan pinset. Saat proses ini 

berlangsung suhu tengah ikan salmon kurang lebih 76oC. Setelah selesai proses 

peeling berat ikan berkurang menjadi 2200 kg karena berat total kulit ikan yang 

terambil kurang lebih 165 kg. 

               
(a)  (b) 

Gambar 8. Ikan salmon chum setelah steaming dan siap untuk dilakukan peeling 

(a) pekerja sedang melakukan pengelupasan kulit ikan (b). 

4.4.5 Dark meat (Pengambilan Daging Merah) 

Ikan salmon chum merupakan ikan yang tinggi lemak sehingga memiliki 

daging merah (dark meat). Sama halnya dengan Suhardak (1988) dalam Hasrati, 

Endah. et al. (2013). berdasarkan kandungan protein dan lemaknya, daging dapat 

digolongkan sebagai “daging merah” (dark or red meat), dimana kandungan 

lemaknya tinggi.  

Proses pengambilan daging merah (dark meat) ini bertujuan untuk 

menghilangkan daging merah tersebut dari produk ikan salmon chum yang akan 

diekspor, karena buyer tidak menginginkan adanya daging merah dalam produk 
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akhir. Pengambilan dark meat menggunakan pinset agar lebih mudah dan higienis 

daripada menggunakan tangan secara langsung. Suhu tengah ikan salmon saat 

proses ini berlangsung adalah berkisar 65oC.  

 

 

Gambar 9. (a) Proses pengambilan dark meat 

4.4.6 Filleting 

Fillet merupakan irisan daging tanpa tulang atau duri, tanpa sisik, dan 

tanpa kulit (Irmawan, 2010). Istilah filleting pada perusahaan ini diartikan sebagai 

pemisahan daging ikan dari duri atau tulang ikan salmon chum. Kemudian bagian 

tubuh ikan yang telah terpisah dengan tulang atau durinya, diletakkan ditempat 

yang berbeda. Bagian tubuh atas diletakkan di pan A dan akan dilanjutkan dengan 

proses pencabutan duri (pin bone) sedangkan bagian bawah diletakkan di pan B 

yang akan langsung dihancurkan (flaking) dengan cara diremat-remat dengan 

tangan yang menggunakan hand glooves.  Suhu ikan salmon saat proses ini 

berlangsung kurang lebih 53oC. Setelah selesai proses filleting berat ikan 

berkurang menjadi 1800 kg karena telah mengalami pengurangan berat dari kulit 

ikan kemudian daging merah dan tulang-tulang ikan yang besar.  
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(a)  (b) 

Gambar 10. Pekerja sedang melakukan proses filleting (a) Pekerja yang sebelah 

kiri sedang melakukan filleting dan pekerja sebelah kanan melakukan 

penghancuran (flaking) (b). 

4.4.7 Pin bone (Pengambilan duri) 

Proses ini merupakan proses pengambilan duri pada daging ikan salmon 

chum yang bertujuan untuk menghilangkan duri-duri dari daging tersebut. Para 

pekerja mengambil duri ikan salmon chum menggunakan pinset stainless steal 

karena letak duri yang berada di dalam daging sehingga akan lebih mudah jika 

menggunakan pinset. Dalam proses pengambilan duri harus benar-benar cermat 

karena ukuran durinya dari yang besar sampai kecil, jadi akan terasa lebih sulit 

mengambil durinya yang kecil dan halus tersebut. Setelah pengambilan duri (pin 

bone) selesai, kemudian dilakukan penghancuran (flaking) dengan menggunakan 

tangan yang menggunakan hand gloves secara langsung. Suhu ikan pada proses 

ini kurang lebih 44oC. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

32 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

       
(a)  (b) 

Gambar 11. proses pengambilan duri (pin bone) (a) pekerja mengambil duri ikan 

salmon dan meletakkannya di mangkok kecil stainless steal yang berada didekat 

pekerja (b). 

 

4.4.8 Checking (Pengecekan awal) 

Checking merupakan proses pengecekan terhadap ikan salmon yang telah 

dihancurkan atau dapat disebut salmon flake. Proses ini bertujuan untuk 

mengambil sisa-sisa dari proses sebelumnya yang tertinggal di salmon flake ini,  

yaitu kulit ikan, daging merah (dark meat), atau duri ikan. Ketiga hal tersebut 

harus dihilangkan dari produk salmon flake. Proses ini dilakukan dengan 

menggunakan tangan yang memakai hand gloves secara aseptis. Aseptis dalam 

proses ini adalah setelah selesai mengecek satu pan  kemudian menuangkan 

salmon flake  ke dalam wadah yang lebih besar untuk mengecek pan berikutnya 

tangan harus disemprotkan alkohol 75%, agar mutu salmon flake tetap terjaga. 

Suhu ikan pada proses ini kurang lebih 32oC . 
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(a)  (b) 

Gambar 12. Pekerja sedang melakukan proses pengecekan awal (a) setelah 

pengecekan awal dilakukan (b). 

4.4.9  Pengecekan I ,II, dan pengecekan ulang 

Proses pengecekan dilakukan ulang sebanyak 3 kali, yaitu pengecekan I 

(checking I), pengecekan I (checking II), dan pengecekan ulang (rechecking). 

Ketiga proses ini bertujuan untuk mengambil sisa-sisa proses sebelumnya seperti 

kulit ikan, daging merah (dark meat), dan duri ikan yang masih tersisa, agar dalam 

proses pengirimannya ke luar negeri produk salmon flake terbebas dari bahan 

asing. 

Pada pengecekan I dan  II dilakukan menggunakan pinset secara aseptis 

untuk mengambil duri-duri yang kecil yang sangat sulit untuk mengambil apabila 

menggunakan tangan. Sedangkan pada proses pengecekan ulang pekerja 

menggunakan tangan yang ber-hand gloves secara aseptis. Setelah selesai proses 

pengecekan berat ikan berkurang menjadi hampi 1700 kg karen pengambilan duri-

duri kecil dan daging merah yang masi tersisa. 
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                     (a)                            (b)            (c) 

Gambar 13. (a) proses pengecekan I (Checking I) (b) proses pengecekan II 

(Checking II) (c) proses pengecekan ulang (rechecking) 

4.4.10 Metal Detector (Pendekteksian Logam) 

Produk  flake salmon yang telah siap dibekukan kemudian dilanjutkan 

dengan pendeteksian logam pada produk yang dilakukan dalam ruang produksi. 

Proses ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya benda logam yang 

terdapat dalam produk. Menurut Brennan and Grandison (2006) pendeteksian 

logam memiliki peranan penting sebagai langkah terakhir penjaminan mutu 

produk bebas bahaya (kontaminan). Pendeteksian logam dilakukan dengan cara 

melewatkan nampan plastik ke dalam alat pendeteksi logam (metal detector). Jika 

produk mengandung benda asing selain salmon flake seperti duri atau tulang maka 

metal detector akan  mengeluarkan suatu bunyi dan berhenti beroperasi sebagai 

tanda produk mengandung benda asing yang bukan merupakan bagian dari 

salmon flake. Jika terdapat produk yang mengandung benda asing, maka produk 

tersebut segera diambil dan dicatat untuk dicek oleh staf quality control (QC).  
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(a)  (b) 

Gambar 14. Pekerja  meletakkan salmon flake di metal detector (a) Pekerja akan 

menimbang sebanyak 5 kg 

4.4.11 Pengeblokan 

Setiap 1 pan berisi 5 kg produk  flake salmon (hancuran ikan salmon) yang 

telah siap untuk dilakukan pengeblockan. Pan dialasi dengan plastik berwarna 

biru berjenis PE untuk menjaga sanitasi higiene dari produk flake salmon. Bahan 

ini bersifat kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan daya proteksinya terhadap uap 

air baik (Sulchan, M. et al., 2007). Plastik dilipat hingga rapi, kemudian 

dilanjutkan pengeblockan dengan balok persegi panjang berukuran 47cm x 26 cm 

x 3 cm diletakkan di atas pan tadi dan ditekan-tekan.   

    
                             (a)                                       (b) 

Gambar 15. Pekerja sedang membungkus salmon flake dengan plastik PE (a) 

setelah proses pengeblokan dan siap untuk masuk mesin ABF (b). 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

36 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

4.4.12 Pembekuan Metode Air Blast Freezing ABF 

 Salmon yang telah berbentuk block dan tersusun dalam pan kemudian 

diangkut menggunakan troli untuk dibekukan pada suatu freezer  sehingga suhu 

optimum produk mencapai -40oC. Proses pembekuan berlangsung selama 6 jam. 

Pabrik ini memiliki 1 ruang pembeku air blast freezer (ABF) dengan merk 

dagang Sabroe dan dua buah kipas (blower) yang berfungsi untuk 

menghembuskan udara dingin ke produk. Suhu ABF dapat mencapai -35oC 

hingga -40oC. Air blast freezer (ABF) diletakkan ditengah ruangan proses 

produksi untuk mempermudah input produk pada coldstorage . Dalam ruangan 

air blast freezer (ABF) terdapat dua buah kipas (blower) yang berfungsi untuk 

menghembuskan udara dingin pada produk dan empat buah rak untuk meletakkan 

160 long pan berbahan stainless steel. Tiap long pan akan diisi dengan 2 pan 

masing-masing 5 kg salmon block yang kemudian diletakkan pada suatu rak yang 

terpisah dengan kipas (blower). Jarak rak pembeku dengan pipa hembusan udara 

dingin kurang dari satu meter. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kramer et al 

(2012) bahwa semakin kecil jarak antara produk dengan sumber hembusan maka 

akan semakin cepat panas menghilang pada produk. Input produk ke dalam 

ruangan ABF dilakukan secara berkala agar tidak terjadi penurunan suhu ekstrim.  
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                             (a)                                       (b) 

Gambar 16. Peletakkan salmon flake block ke atas troli sebelum dipindahkan ke 

mesin ABF (a) pintu mesin ABF (b) 

4.4.13 Pengemasan  

Pengemasan  memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai jual produk dan 

dapat membantu mengurangi kerusakan produk dari bahaya pencemaran serta 

gangguan fisik. Selain itu pengemasan juga berfungsi memberi informasi produk. 

Menurut Mareta dan Shofia (2011), bahan pengemas harus memiliki sifat 

permeabel terhadap udara, non-toksik dan inert ( tidak bereaksi dan menyebabkan 

reaksi kimia), kedap air, kuat dan tidak mudah bocor, relatif tahan terhadap panas, 

mudah dikerjakan secara massal dan memiliki harga yang terjangkau. 

Pengemasan dilakukan setiap pagi mulai pukul 6.00 sampai 8.30 WIB. 

Setiap satu hari pengemasan dapat dihasilkan kurang lebih 1700 kg dari rata-rata 

bahan baku yang digunakan setiap satu hari yaitu 3020 kg. 
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                             (a)                    (b)                   (c) 

Gambar 17. Pengecekan suhu tengah sebelum dikemas (a) sebelum dikemas 

salmon flake block dilewatkan ke mesin metal detctor (b) pengemasan salmon 

flake block (c) 

 

4.4.14 Penyimpanan 

Master carton (MC) yang telah berisi produk kemudian disimpan dalam 

cold storage II  dengan suhu -23oC hingga 25oC untuk mempertahankan 

kesegaran mutu udang hingga siap didistribusikan. Hal ini berbeda dengan 

pernyataan Kramer et al (2012) bahwa suhu -29oC atau lebih rendah disarankan 

untuk diterapkan karena akan mempengaruhi daya awet produk udang beku. 

Master carton disusun berdasarkan jenis produk dan tanggal produksi diatas pallet 

berbahan kayu. Menurut Anjarsari (2004), pemberian pallet memiliki tujuan 

untuk memberikan rongga bagi udara dingin, sehingga terdapat sirkulasi yang 

tersebar secara merata yang dimulai dari tumpukan terbawah hingga teratas. 

Menurut hasil wawancara, pemberian pallet juga bertujuan untuk menghindarkan 

produk dari kontak langsung dengan lantai penyimpanan serta. 
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Gambar 18. Cold Storage I tempat penyimpanan produk yang akan diekspor 

4.5 Hambatan dan Upaya Penanggulangan 

4.5.1 Hambatan 

Salmon flake selain berpotensi menjadi olahan perikanan, juga memiliki 

beberapa hambatan dalam pengolahan. Beberapa hambatan yang terdapat dalam 

kegiatan pembekuan salmon di PT. Marine Cipta Agung diantaranya penanganan 

salmon saat proses pin bone, checking awal, checking I, checking II, dan 

rechecking. Saat proses peeling atau pengelupasan kulit ikan harus benar-benar 

teliti karena hal tersebut dapat mengakibatkan sisa kulit ikut terangkut pada proses 

selanjutnya. Proses dark meat atau pengambilan daging gelap juga harus teliti 

sehingga tidak mengakibatkan penurunan kualitas produk. Proses pin bone yaitu 

pengambilan duri atau tulang pada daging ikan salmon, apabila tidak teliti saat 

proses pengambilan maka produk salmon flake akan mengandung banyak duri 

atau tulang. Pada semua proses checking awal, checking I, checking II, dan 

rechecking produk salmon flake harus bener-benar bebas dari sisa kulit, sisa 

daging gelap atau merah, sisa duri atau tulang, bahkan potongan hand gloves yang 

sobek. Hal ini dikarenakan jika ada bahan-bahan tersebut dapat menurunkan mutu 
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produk jual yang akan diekspor. Terjadinya komplain dari pihak buyer tidak tentu, 

terkadang selama tiga bulan bahkan enam bulan tidak ada komplain, tetapi bisa 

juga dalam satu bulan terjadi komplain dua kali. 

4.5.2 Upaya Penanggulangan 

Upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang muncul 

adalah  menetapkan standar untuk jumlah duri atau tulang setiap satu block, 

karyawan harus di training, dalam menyortir atau checking karyawan harus lebih 

hati-hati, kecepatan antara proses checking awal, checking I, checking II, dan 

rechecking harus seimbang supaya tidak terjadi penumpukan di akhir yang 

mengakibatkan proses rechecking terburu-buru. Selain itu saat dilakukan proses 

pengujian sebanyak tiga kali pada salmon flake, namun keberadaan bakteri tetap 

ada maka terdapat dua kemungkinan yaitu, produk di tahan dan diproses ulang 

atau produk tetap diekspor namun dijadikan makanan untuk kucing.   

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

41 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

 Selama kegiatan Praktek Kerja Lapang Penerapan Metode Air Blast 

Freezing  (ABF) Pada Produk Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta)  di PT. 

Marine Cipta Agung, Pasuruan, Jawa Timur didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Metode pembekuan Ikan Salmon Chum (Oncorhynchus keta)   

menggunakan Air Blast Freezing  (ABF) antara lain penerimaan bahan 

baku, Defrost / Thawing, Steaming (Pengukusan), Peeling (Pengelupasan),  

Dark meat (Pengambilan Daging Merah), Filleting, Pin bone 

(Pengambilan duri), Checking (Pengecekan awal), Pengecekan I, 

Pengecekan II, Pengecekan Ulang), Metal Detector (Pendekteksian 

Logam), Pengeblokan, Pembekuan dengan Air Blast Freezing  (ABF), 

Pengemasan, , Penyimpanan.  

2. Hambatan yang terjadi saat produksi ikan salmon chum beku terletak pada 

proses Pin bone (Pengambilan duri) karena pengambilan duri atau tulang 

pada daging ikan salmon, apabila tidak teliti saat proses pengambilan 

maka produk salmon flake akan mengandung banyak duri atau tulang dan 

akan mempengaruhi mutu produk dan kualitasnya. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam proses produksi Ikan Salmon Chum di 

PT. Marine Cipta Agung Pasuruan adalah kecepatan pekerja saat proses 

pengecekan I, pengecekan II, dan pengecekan ulang harus sama. Agar tidak 

terjadi penumpukan disalah satu proses sehingga mempengaruhi proses 

pengecekan yang terlalu cepat sehingga melewatkan duri atau tulang yang ada. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang 

 

Gambar 1. Peta lokasi Praktek Kerja Lapang  

Sumber: https://www.google.com/maps (Diakses tanggal 30-12-2015) 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi PT. Marine Cipta Agung 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. MCA (2016) 
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Lampiran 3. Data Hasil Bahan Baku yang Digunakan selama 19 Januari – 19 

Februari 2016 

No. Hari/Tanggal Berat Bahan  

Baku 

1. 19 Januari 2016 2700 kg 

2. 20 Januari 2016 2700 kg 

3. 21 Januari 2016 3000 kg 

4. 22 Januari 2016 3000 kg 

5. 25 Januari 2016 2900 kg 

6. 26 Januari 2016 2820 kg 

7. 27 Januari 2016 2980 kg 

8. 28 Januari 2016 3060 kg 

9. 29 Januari 2016 2940 kg 

10. 01 Februari 2016 3200 kg 

11. 02 Februari 2016 3060 kg 

12. 03 Februari 2016 3080 kg 

13. 04 Februari 2016 3033 kg 

14. 05 Februari 2016 3040 kg 

15. 09 Februari 2016 3180 kg 

16. 10 Februari 2016 3200 kg 

17. 11 Februari 2016 3000 kg 

18. 12 Februari 2016 3200 kg 

19. 15 Februari 2016 3200 kg 

20. 16 Februari 2016 3060 kg 

21. 17 Februari 2016 3100 kg 

22. 18 Februari 2016 3040 kg 

23. 19 Februari 2016 2900 kg 

 

Sumber: PT. MCA (2016) 
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Lampiran 4. Data Pengontrolan Suhu dan Waktu pada Proses Salmon Flake 

 

Sumber: PT. MCA (2016) 
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Lampiran 5. Data Laporan Bahan Baku saat Proses Defrost  

 

 

Sumber: PT. MCA (2016) 
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Lampiran 6. Data Laporan Bahan Baku saat Proses Steaming  

 

 

Sumber: PT. MCA (2016) 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

52 
 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG   PENERAPAN METODE     GINZA MUTIARA 

 
 

Lampiran 7. Data Realisasi Impor dan Ekspor PT. MCA 

 

Sumber: PT. MCA (2016) 
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Lampiran 8. Sertifikat Praktek Kerja Lapang dari PT. MCA 
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Lampiran 9. Data Penilaian Selama Praktek Kerja Lapang 
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Lampiran 10. Ruang Proses Produksi Salmon Flake 
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