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Prinsip kedua, dari sepuluh prinsip utama desain, fabrikasi, dan konstruksi
mesin/peralatan industri pangan, adalah bahwa mesin/peralatan tersebut harus
terbuat dari bahan-bahan yang sesuai (Hariyadi, 2014).

rinsip ini mempersyaratkan
bahwa bahan yang
digunakan untuk
mesin/peralatan harus sesuai
dengan produk yang diolah,
lingkungan pengolahan, bahanbahan pembersih dan sanitasi
yang digunakan, dan metode
pembersihan serta sanitasi yang
direncanakan. Prinsip ini juga
mengharuskan pemilihan bahan
dengan sifat permukaan tahan
berbagai paparan bahan tertentu
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yang mungkin terjadi selama
mesin/peralatan digunakan untuk
proses produksi, dibersihkan, atau
pun disimpan.
Prinsip kedua ini; yaitu bahwa
mesin/peralatan pengolahan
pangan harus terbuat dari bahanbahan yang sesuai, bisa diuraikan
sebagai berikut (BILGILI, 2005 dan
the 2013 Sanitary Equipment Design
Taskforce; 2014) :
a. Semua bahan untuk mesin/
peralatan harus mempunyai
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permukaan yang bersifat inert
(tidak bereaksi), bersifat tahan
karat (tahan terhadap korosi),
tidak berpori (nonporous) dan
tidak menyerap (nonabsorbent).
Menurut AMI Foundation,
bahan-bahan demikian harus
mendapatkan persetujuan
dan terdaftar pada peraturan/
standar yang berlaku; misalnya
terdaftar pada the NSF/
ANSI/3A 14159-1 atau versi
yang lebih baru.

b. Bahan baja merupakan bahan
yang paling umum digunakan.
Baja yang digunakan adalah
jenis baja tahan karat (Stainless
Steel, SS), seri SS 300. (Lebih
lanjut akan dijelaskan pada
bagian Bahan logam yang bisa
digunakan)
c. Jika digunakan bahan
komposit, atau pun bahan
plastik, maka bahan tersebut
harus tetap utuh tanpa
perubahan bentuk, struktur
dan fungsinya selama proses
pembersihan dan sanitasi.
Jenis-jenis plastik yang bisa
digunakan biasanya ditetapkan
oleh lembaga yang berwenang.
Di AS –misalnya- plastik
yang boleh digunakan adalah
jenis plastik yang dibuat dari
bahan-bahan yang dijinkan
sesuai dengan CFR 21 bagian
175, 176, dan 177. Di Indonesia;
jenis-jenis plastik yang
diperbolehkan antara lain
diatur oleh Peraturan KaBPOM
RI No HK.03.1.23.07.11.6664
tahun 2011 tentang Pengawasan
Kemasan Pangan; yang di
dalamnya mempersyaratkan
spesifikasi bahan kontak
pangan.
d. Permukaan yang dicat dan/
atau dilapisi seharusnya tidak
digunakan sebagai bahan/
permukaan kontak pangan.
Jika hal ini tidak dapat
dipenuhi, maka cat dan pelapis
harus tetap utuh (intact) dan
persyaratan sebagai bahan
kontak pangan tetap terpenuhi.
e. Kain sebagai komponen
sabuk atau ban berjalan tidak
direkomendasikan. Secara
khusus; desain sabuk/ban
berjalan (conveyor) ini bisa
dilihat pada Kold (2004).
f. Bahan yang juga tidak boleh
tidak digunakan adalah kayu,
enamel, aluminium tanpa
dilapisi (uncoated aluminum)
dan bahan lain sebagaimana
terdaftar pada NSF/ANSI/3A
14159-1.

g. Berbagai jenis logam yang
digunakan untuk konstruksi
mesin/peralatan pengolahan
pangan harus berkesesuaian/
kompatibel satu sama lain.
Kontak antara permukaan
logam harus kompatibel dan
tidak akan memicu terjadinya
korosi galvanik (di mana
logam dalam kontak satu
sama mengoksidasi atau
menyebabkan korosi pada
logam yang lain).
h. Penggunaan segel (seal)
dan O-ring harus didesain
sedemikian rupa untuk
meminimalkan peluang kontak
dengan produk pangan yang
diolah.
i. Selain itu, bahan yang
digunakan dalam konstruksi
mesin/peralatan pengolahan
pangan harus kompatibel
dengan (i) produk yang akan
diolah, (ii) kondisi lingkungan
dimana mesin/peralatan akan
digunakan, dan (iii) metode
dan bahan kimia yang akan
digunakan untuk proses
pembersihan dan sanitasi.		
		

Bahan logam yang bisa
digunakan

Bahan utama untuk
mengkonstruksi mesin/peralatan
pengolahan pangan pada
kenyataannya tersedia cukup
beragam.
Bahan-bahan ini mempunyai
karakteristik yang bervariasi; baik
yang berkaitan dengan potensi
kegunaannya, kesesuaiannya,
atau pun sifat-sifat saniternya.
Tergantung pada aplikasinya,
berbagai jenis logam maupun
non-logam (plastik, karet, dan
lain-lain) bisa digunakan sebagai
bahan kontak pangan pada mesin/
peralatan. Namun demikian,
berbagai jenis bahan jelasjelas tidak direkomendasikan
penggunaannya, dan karena itu
harus dihindari; khususnya untuk
suatu aplikasi tertentu. Berikut
ini adalah beberapa jenis bahan

logam yang bisa dipertimbangkan
pengunaannya; berkesesuaian
dengan aplikasinya.
Baja Tahan Karat. Baja
tahan karat (stainless steel;
SS) sebagaimana dinyatakan
sebelumnya merupakan bahan
yang paling umum digunakan
untuk konstruksi mesin/peralatan
pengolahan pangan. Secara umum
SS merupakan bahan logam yang
lebih disukai pemakaiannya
sebagai bahan/permukaan kontak
pangan (food contact surface)
karena (i) bersifat tahan karat serta
(ii) kuat dan tahan lama untuk
berbagai aplikasi.
Namun demikian, tidak semua
SS mempunyai sifat yang sama.
Sifat-sifat paduan baja SS sangat
dipengaruhi oleh komposisinya;
khususnya komposisi kromium
(Cr) dan nikel (Ni). Kandungan
Cr biasanya berkaitan dengan sifat
tahan karat; sedangkan kandungan
Ni berhubungan dengan kekuatan
baja. Semakin tinggi kandungan
Cr maka baja akan semakin tahan
karat; sedangkan semakin tinggi
kandungan Ni akan semakin tinggi
kekuatannya. Pada prakteknya;
karakter SS dinyatakan sebagai
tingkat dan rasio kandungan Cr
dan Ni ini.
Sebagai contoh, AISI 300 Series
Stainless Steel, merekomendasikan
penggunaan baja SS seri 300
untuk bahan/permukaan kontak
pangan. SS seri 300 ini juga sering
disebut sebagai SS 18/8; yang
menunjukkan bahwa SS tersebut
terbuat dari paduan 18% Cr
dan 8% Ni. Sedangkan; standar
3A Sanitary -yang umumnya
digunakan di industri susumempersyaratkan bahwa baja
yang digunakan sebagai bahan
kontak pangan adalah SS 316 (atau
18/10). Jenis SS 304 disarankan
hanya digunakan untuk keperluan
utilitas (misalnya untuk pipa).
Standar baku 3A bisa digunakan
sebagai acuan; dimana di
dalamnya terdapat pula spesifikasi
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yang mencakup komposisi paduan
(alloy) dan pelapis yang bisa
digunakan untuk fabrikasi.
Perlu pula diperhatikan bahwa
karakteristik SS bisa berubah pada
pemakaian yang terus-menerus,
khususnya perubahan pada
lapisan kromium oksida sebagai
akibat pemakaian pembersih yang
inkompatibel (tidak sesuai) atau
terlalu abrasif; pemakaian lap
pembersih yang abrasif, atau pun
karena interaksi dengan klorin
dan sanitaiser lainnya. Karena
itu, direkomendasikan bahwa
pada awalnya, permukaan SS
hendaknya dipasivasi (passivated)
dengan menggunakan asam nitrat
atau agen oksidator kuat lainnya,
dan hal ini diulang secara berkala;
untuk memastikan bahwa lapisan
kromium oksida dipermukaan
tetap pasif (nonreactive). Proses
pasivasi untuk SS sebagai bahan/
permukaan kontak pangan
juga direkomendasikan untuk
dilakukan setelah proses perbaikan
(reparasi, polishing) permukaan
mesin/peralatan kontak pangan.
Titanium. Titanium
mempunyai kekuatan dan
daya tahan karat yang sangat
baik, terutama pada kondisi
lingkungan asam. Namun
demikian, penggunaannya sangat
terbatas karena pertimbangan
ekonomi (harga). Titanium cocok
digunakan pada paduan SS untuk
mesin/peralatan pengolahan
pangan, khususnya untuk produk
pangan asam dan/atau garam yang
tinggi; misalnya untuk pengolahan
produk jus jeruk dan produkproduk tomat.
Platinum. Platinum juga
merupakan bahan yang
mempunyai daya tahan karat
yang tinggi serta kekuatan yang
tinggi pula. Tetapi, bahan yang
relatif langka ini juga mempunyai
harga yang tinggi; sehingga
penggunaannya menjadi sangat
terbatas.
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Emas. Emas juga mempunyai
harga yang sangat mahal.
Penggunaan emas sebagai bahan/
permukaan kontak pangan
diperbolehkan. Bahkan, menurut
standar 3-A Sanitary, dalam
beberapa kasus, penggunaan
emas sangat cocok sebagai bahan
solder sensor optik (misalnya
serat optik) pada SS. Dalam hal
ini, emas merupakan bahan yang
dianggap tepat karena daya tahan
yang tinggi terhadap abrasi dan
kompatibel dengan gelas.
Bahan logam lain. Beberapa
bahan logam lain juga bisa
digunakan dan mempunyai
aplikasi khusus tertentu; misalnya:
Pemakaian tembaga (copper),
secara tradisi, utamanya
ditemukan pada peralatan yang
digunakan untuk industri bir
(brewing industry) dan beberapa
untuk dandang/tong pada
proses pembuatan keju di Swiss.
Perhatian serius perlu diberikan,
khususnya jika melakukan
pengolahan dengan produk
pangan asam, dimana tembaga
bisa terlucuti (leach) dan masuk ke
dalam produk.
Aluminium juga digunakan
pada bagian-bagian tertentu
mesin/peralatan pengolahan
pangan; terutama untuk
peralatan yang dipersyaratkan
harus ringan. Namun demikian,
aluminium mempunyai sifat tahan
karat yang rendah, dan mudah
berlubang dan retak, apalagi jika
digunakan terus-menerus. Karena
itu, diperlukan perawatan dan
perlakuan hati-hati; terutama pada
proses pembersihan dan sanitasi;
karena bahan kimia pembersih dan
pengoksidasi akan mempercepat
kerusakan (berlubang dan retak)
alumnium. Pada umumnya,
sebagai bahan/permukaan kontak
pangan, aluminium harus dilapisi
dengan bahan yang sesuai;
misalnya dengan pelapis plastik
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seperti politetra (PTFE atau Teflon)
yang kompatibel dengan aplikasi
pengolahannya.
Logam karbonisasi (carbonized
metal) dan besi cor biasanya
digunakan hanya untuk bahan/
permukaan kontak pangan
pada alat penggorengan dan
pemasakan; khususnya untuk
industri jasa boga.

Bahan non-logam

Selain logam, beberapa bahan
non-logam juga bisa digunakan
untuk tujuan khusus yang
berkesesuaian; misalnya sebagai
bahan kontak pangan pada
peralatan pengolahan pangan
(misalnya pada probe, gasket,
dan membran). Sacara umum,
bahan-bahan untuk aplikasi ini
harus tetap memenuhi persyaratan
desain saniter. Bahan-bahan nonlogam umumnya kurang bersifat
tahan karat dan kurang kuat
(kurang tahan lama), sehingga
perlu program pemeliharaan yang
lebih sering untuk memastikan
bahwa bahan belum aus dan
rusak, serta perlu diganti sesuai
dengan persyaratan yang ada.
Beberapa bahan non-logam
antara lain adalah:
a. Bahan plastik, karet, atau
seperti karet yang bisa
digunakan harus bersifat
food grade dan memenuhi
persyaratan standar saniter
(misanya 3A Sanitary
Standards). Peralatan
pembantu proses terbuat dari
plastik dan/atau karet yang
digunakan berulang-ulang,
harus sesuai dengan peraturan/
standar mengenai bahan/
permukaan kontak pangan
yang berlaku.
b. Keramik bisa digunakan
terutama pada sistem filtrasi
membran.
c. Gelas, bisa digunakan sebagai
bahan kontak pangan. Namun
demikian aplikasinya cukup

terbatas karena sifat gelas
yang mudah pecah. Beberapa
jenis gelas dengan formulasi
khusus (formulated glass
materials), misalnya Pyrex®
juga bisa digunakan. Karena
bersifat mudah pecah, rendah
keawetanannya, dan tidak
terlalu kuat; maka hanya untuk
aplikasi tertentu saja peralatan
gelas cocok digunakan.
d. Kertas umumnya bisa
digunakan untuk hal-hal
yang bersifat sekali pakai
(disposable).
e. Kayu, bahan dengan
porositas tinggi sehingga
sulit dibersihkan, hendaknya
dihindari pemakaiannya
sebagai bahan/permukaan
kontak pangan. Pemakaian
kayu pada aplikasi jasa boga
biasanya sangat dibatasi
(atau bahkan dilarang) oleh

kebanyakan Badan Otoritas
Keamanan Pangan, dengan
kekecualian biasanya pada
kayu keras untuk papan potong
(talenan).
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