
Adelya Desi Kurniawati, STP., MP., M.Sc.

PERSIAPAN 

BAHAN MAKANAN 

2
Produk Pangan Hewani



Outline 

Daging

Unggas

Seafood

Telur



Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa mengetahui pentingnya proses persiapan
bahan sebelum pemasakan, terutama produk pangan
hewani

• Mahasiswa mengetahui teknik persiapan untuk berbagai
produk pangan hewani yang berbeda



Ciri Produk Pangan Hewani

• Dalam keadaan segar, memiliki daya simpan yang lebih
pendek dibanding produk pangan nabati

• Bersifat lunak dan lembek sehingga rentan tekanan dari
luar

• Karakteristik masing-masing makanan hewani sangat
spesifik

• Merupakan sumber protein, sehingga mudah mengalami
kebusukan akibat aktivitas mikroorganisme



Pentingnya Proses Persiapan

Bahan Makanan

Bahan makanan siap diolah dalam keadaan bersih
dan dalam bentuk yang sesuai resep tanpa

mengurangi kualitas bahan



Daging (Meat)

Yang termasuk daging (meat) adalah….
Urat daging atau otot yang melekat pada kerangka kecuali urat
daging pada bibir, hidung, dan telinga.
Semua daging yang diambil dari hewan berkaki empat yang 
dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya.

1. Daging sapi (beef) 
2. Daging sapi muda (veal)
3. Daging domba (lamb)
4. Daging kambing (mutton)
5. Daging babi (pork)



Bagian-bagian Potongan

Daging Sapi



Potongan Daging Sapi dan

Penggunaannya



Persiapan memasak beef

1. Mencuci
• Tidak boleh terlalu lama direndam daging menjadi keras dan

warna pucat

• Lakukan pencucian dengan air mengalir sehingga menghilangkan
kotoran dengan cepat tanpa perendaman

2.   Memotong
• Potong daging melawan arah seratmenghambat bersatunya

serat daging selama proses perebusan



Persiapan memasak beef

3.   Merebus
• Masukkan daging ke dalam air sejak awal, jangan saat air 

mendidih saat panas pori-pori daging akan menutup sehingga
air tidak bisa meresap.

4.   Thawing
• Thawing secara lambat dalam suhu refrigerator. Hindari thawing 

menggunakan air atau di suhu ruang tekstur daging menjadi
keras dan a lot.



Unggas

• Yang termasuk unggas adalah….

Ayam, itik, kalkun, angsa, dan
bermacam2 burung

• Daging unggas 75% air dari
jaringan otot, 20% protein dari
jaringan otot, 5% lemak dari jaringan
otot.



Persiapan Pemasakan Unggas

1. Penghilangan bulu

2. Penghilangan bulu2 kecil (singeing)

 diletakkan di atas api agar hilang

1. Menghilangkan leher

2. Menghilangkan kaki

3. Mengambil bagian dalam perut
melalui leher

4. Mencuci

5. Mengikat dan melipat



Teknik Pemotongan Unggas



Seafood 

• Yang termasuk di dalam
seafood….

1. Ikan

2. Kerang

3. Udang

4. Kepting dan Rajungan

5. Cumi-cumin dan sotong



Pengklasifikasian Ikan

Roundfish VS Flatfish



Membuat Fillet Ikan
1. Letakkan ikan pada

cutting board, dan
siapkan alat yang 
digunakan

2. Hilangkan sisiknya

3. Potong bagian di bawah
kepala

4. Buatlah irisan
sepanjang tulang
belakang dapatkan
fillet pertama
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Membuat Fillet Ikan

5. Lakukan pemotongan fillet pada sisi
yang lain dengan cara yang sama.

6. Potong sedikit di bagian samping
untuk menghilangkan siripnya

7. Hilangkan duri dengan
menggunakan pinset
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Nama Potongan Ikan



Nama Potongan Ikan



Kerang (shellfish) 

• Kerang tidak memiliki tulang
belakang atau rangka internal

• Kulit bagian luarnya mengeras
 sebagai pelindung

• Membutuhkan waktu
pemsakan yang sangat pendek

• Sebaiknya berada pada suhu
ruang sebelum dimasak.



Persiapan Memasak Kerang

1. Memasak beserta cangkang
• Kerang segar yang masih memiliki cangkang rendam dalam air garam
 untuk menghilangkan kotoran dan berfungsi sebagai sterilisasi
sederhana

• Selanjutnya masak (direbus) dengan sedikit air hingga cangkang
terbuka (sebentar saja)

2. Memasak tanpa cangkang (dikukus)
• Panas akan membantu memudahkan terbukanya cangkang sehingga

kerang bisa dikonsumsi

• Tambahkan garam agar lebih gurih



Persiapan Memasak Kerang

3. Konsumsi segar
• Siapkan sebuah kain lap 

bersih dan kering dan sebuah
pisau

• Pegang erat-erat cangkang
kerang menggunakan lab 
kemudian cungkil bagian
bawah kerang dengan ujung
pisau hingga kedua cangkang
terpisah

• Tambahkan irisan/ perasan
lemon untuk menghilangkan
amis



Udang

• Membersihkan
• Dibuang sungut, kulit dan keplanya (untuk membuat kaldu), 

punggung digerat untuk mengeluarkan kotoran dari ekornya, lalu
dicuci



Membersihkan Udang

1. Lepas kepalanya
2. Buang kakinya
3. Kupas kulitnya
4. Gerat baging punggung udang

untuk menghilangkan kotorannya
5. Udang siap diolah
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Kepiting dan Rajungan

Kepiting dapat hidup di air 
laut dan darat

Rajungan adalah kepiting
yang hanya dapat hidup di 

air laut



Cumi-cumi VS Sotong VS Gurita

• Ketiganya tidak boleh dimasak terlalu
lama  dagingnya akan keras



Membersihkan Cumi-Cumi



Telur

• Teknik memilih telur yang baik:
• Kulit telur masih baik dan tidak rusak

• Jika diteropong ke arah matahari, telur tampak jernih

• Telur akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air

• Kelurakan telur dari kulkas kurang
lebih 30 menit sebelum dimasak
apabila langsung dimasak cangkang
akanmudah retak



Terima kasih

Materi bisa diunduh di 

http://adelyadesi.lecture.ub.ac.id


