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Materi 14 – Manajemen Produksi Tanaman 

Pengelolaan Hasil dan Pemasaran 



Pengelolaan Hasil 

• Pengelolaan Hasil Segar (fresh market) 

Pencucian & perapihan (washing & trimming) 

Pemilahan & penggradasian (sorting & grading) 

Pelapisan lilin (waxing), untuk komoditas tertentu 

Pengepakan (packing/packaging) 

 

• Pengawetan & Pengolahan Hasil (preserving & processing) 

Pengawetan (preservation) 

Pengolahan (processing) 



Pengawetan Hasil Tanaman 

“Preservation is a process of treating  
fresh agricultural products  

to decelerate spoilage,  
physical appearance drop,  

taste alteration, or nutritional value; 
thus, allowing longer period of availability.” 



Prinsip Pengawetan Hasil 

• Pada prinsipnya, tindakan pengawetan adalah untuk 
menghambat proses katabolisme organ hasil tanaman 
setelah dipanen (proses internal) dan mencegah kerusakan 
akibat aktivitas hama dan mikroba (faktor eksternal). 

 

• Setelah diawetkan, konsumen/pengguna masih dapat 
mengenali hasil tanaman tersebut; baik karena bentuk, 
warna, aroma, atau citarasa asalnya. 



Cara Pengawetan 

• Pengeringan (total atau parsial) 

• Penggaraman 

• Perendaman dalam larutan (gula, garam, asam) 

• Pengasapan 

• Pendinginan atau pembekuan 

• Penyimpan dalam ruang tanpa udara (vacuum) atau tanpa 
oksigen (anoxia) 

• Perlakuan kimia untuk hasil tanaman non-pangan 



Pengolahan Hasil Tanaman 

“Processing is an act of transforming fresh 
agricultural product (as raw material) into one 

or many secondary products that have 
significantly different physical appearance 

compared to the original product.”  



Prinsip Pengolahan 

• Pada dasarnya pengolahan juga merupakan upaya 
memperpanjang perioda ketersediaan hasil tanaman; 

• Pengolahan membuka peluang untuk menghasilkan lebih 
banyak ragam produk dari satu jenis hasil tanaman; 

• Pengolahan dapat juga dilakukan untuk tujuan agar lebih 
mudah dikonsumsi (pangan) atau lebih praktis digunakan 
(non-pangan); 

• Produk olahan umumnya masih membawa aroma atau 
citarasa dari hasil tanaman asalnya; 



Cara Pengolahan 

• Sering merupakan kombinasi antara proses fisika, kimia, dan 
biologi.  Umumnya dimulai dengan perlakuan fisik (dipotong-
potong, dihaluskan/ditepungkan, diperas, dibuat pasta), baru 
dilanjutkan dengan perlakuan kimia atau difermentasi. 

 

• Sebelum sampai pada produk akhir, pengolahan dapat 
menghasilkan produk-produk antara (intermediary products) 
yang sudah mempunyai nilai komersial, seperti CPO, tepung, 
konsentrat.  
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Distribusi/Transportasi Hasil Segar 

• Faktor jarak atau lama angkut antara lokasi produksi dan 
pasar menjadi pertimbangan utama; 

• Kondisi infrastruktur jalan perlu dipertimbangkan, karena 
selain mempengaruhi waktu tempuh juga berpotensi 
menyebabkan benturan mekanis pada hasil yang diangkut; 

• Pilihan bahan kemasan dan cara pengemasan bergantung 
pada waktu tempuh, kemungkinan rusak akibat benturan 
mekanis, jenis pasar yang disasar, dan nilai ekonomi hasil 
tanaman; dan 

• Tindakan perapihan, pemilahan, dan penggradasian untuk 
hasil segar dapat dilakukan di pasar induk atau pasar 
tradisional; sedangkan untuk pasar modern dilakukan di 
lokasi produksi. 



Distribusi/Transportasi Produk Olahan 

• Penentuan lokasi dan kapasitas industri pengolahan perlu 
mempertimbangkan jenis, karakteristik, volume, dan sebaran waktu 
panen untuk hasil tanaman yang akan diolah; 

• Untuk mengurangi beban/volume produk yang diangkut sehingga dapat 
menekan biaya transportasi dan menjaga ketahanan infrastruktur jalan, 
maka sebaiknya lokasi industri pengolahan berada sedekat mungkin 
dengan lokasi sentra produksi; 

• Industri pengolahan yang dibangun dalam skala kecil/menengah tetapi 
dengan hasil olahan yang terstandarisasi akan membuka peluang kepada 
lebih banyak pengusaha lokal atau dalam negeri; 

• Pembuatan pabrik pengolahan hasil tanaman skala kecil di lokasi sentra 
produksi (small-scale on-site agroindustry) dengan memanfaatkan 
teknologi domestik merupakan pilihan yang bijak; dan 

• Pengolahan hasil tanaman secara tradisional tetap perlu dilestarikan dan 
ditingkatkan kualitas, tampilan hasil olahan, dan kemasannya; selain juga 
perlu dijamin aspek keamanannya untuk produk pangan dan komposisi 
kandungan gizinya.  Hasil olahan perlu terstandarisasi. 



Pemasaran 

• Jenis hasil segar dan produk olahan tanaman hendaknya 
diprioritaskan untuk memenuhi permintaan pasar dalam 
negeri;  penduduk Indonesia >250 juta jiwa 

• Rantai pemasaran hasil tanaman perlu dikendalikan (oleh 
pemerintah) agar dapat memberi peluang bagi petani untuk 
memperoleh pendapatan yang lebih baik; 

• Pemasaran komoditas yang berorientasi ekspor perlu digeser 
dari bentuk bahan baku (raw materials) atau produk antara 
(intermediary products) menjadi produk olahan jadi. 
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