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PEMBERSIHAN, SORTASI, DAN 
GRADING

 Pembersihan : membuang benda asing atau bahan 
tidak sejenis dari suatu produk.

 Sortasi : memisahkan produk yang sudah bersih 
menjadi beberapa fraksi mutu dapat berdasarkan 
bentuk, berat jenis, tekstur, dan warna.

 Grading : mengklasifikasikan bahan berdasarkan 
nilai komersial dan kegunaan dengan faktor 
penentu yang lebih banyak daripada sortasi.

 Faktor grading ditetapkan oleh berbagai agensi 
atau lembaga yang berkepentingan dengan produk 
pertanian tertentu yang digunkan sebagai standar 
dalam perdaganga.

PEMBERSIHAN PRODUK
 Objective: Provide customers with product that is 

attractive and clean with minimal risk of microbial 
contamination. 

 • Wipe/brush? Wash? Sanitize? Do nothing? 
 – Ideally, washing, rinsing & sanitizing provides the 

greatest reduction of potential microbial contamination. 
 • Have to consider the crop: 
 – How dirty the product is coming from the field? 
 – Ability to remove excess moisture. 
 – Tenderness & perishability of the product. 
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 Buah-buahan, sayuran, dan kacangan sering harus 
dicuci untuk membersihkan dari tanah/debu, 
residu pestisida, dan material asing lainnya. 

 Kegiatan pencucian dapat diawali dengan 
prapencucian atau langsung.

 Tipe pencuci dapat berupa bak atau kontinyu.  
Pencuci bak untuk pabrik kecil, sedangkan tipe 
kontinyu untuk pabrik besar.

 Pencuci dapat satu atau kombinasi dari berikut :
◦ Perendaman dalam aair mengalir atau bahan cair lainnya
◦ Penyemprot air
◦ Drum berputar
◦ Sikat berputar
◦ Pencuci bergetar

 Perendaman : perendaman pada air atau cairan lain 
yang mengalir hanya efektif untuk menghilangkan 
debu atau kotoran lain yang melekat di permukaan 
yang mudah lepas.  Metode ini sering digunakan 
sebagai precleaning yang diteruskan dengan 
metode yang lain

 Semprotan (sprayer) air : sangat bervariasi dari 
tekanan rendah hingga tinggi atau sudut lebar 
hingga lurus ke produk.  Sprayer efektif untuk 
menghilangkan tanah atau kotoran yang melekat 
kuat pada produk.  Metode ini dapat digunakan 
untuk berbagai macam produk tetapi dengan 
pengaturan tekanan yang sesuai.  Tekanan yang 
sesuai untuk kentang mungkin akan merusak 
apabila digunakan untuk sayuran.

 Drum berputar : pencuci tipe ini umum digunakan 
untuk skala komersial karena sederhana, kapasitas 
tinggi, langsung membersihkan, dan kerusakan 
produk kecil.  Tingkat kebersihan tergantung pada 
keceptan berputar, ekasaran korugasi permukaan 
dalam drum, dan lama waktu pencucian.

 Pencuci sikat : berupa sikat yang berputar dan 
umumnya memiliki efektivitas yang tinggi.Metode 
ini efektif untuk menghilangkan pasir, tanah 
lempung, atau residu pestisida.Lama waktu 
pencucian ditentukan oleh pergerakan relatif 
antara produk dan sikat.Sikat dapat terbuat dari 
serat, karet, atau spon atau bahan lain yang dapat 
diganti setelah usang.

 Pencuci bergetar : alat ini bekerja berdasarkan 
getaran yang kuat.  Karena getaran tinggi dan 
berulang sehingga diperlukan konstruksi yang 
kuat.

 Prosedur pencucian yang baik menggunakan 
gabungan dua atau lebih dari prosedur yang 
dijelaskan di atas, dan prosedur pencucian dapat 
diintegrasikan dengan aliran bahan dalam pabrik.

 Kasus-kasus pencucian :
◦ Residu pestisida dapat dibersihkan melalui 

pencucian dengan campuran detergent dan 0,5 –
1,0 % larutan asam hidroklorat.
◦ Power-spray selama 3 menit akan menghilangkan 

hampir semua deposit.
◦ Lilin atau minyak dapat dicuci dengan air suhu 

tinggi atau larutan basa.
◦ Dalam pencucian juga sering ditambahkan bahan 

kimia untuk mengendalikan jamur, serangga, dan 
bakteri.
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 Typical sanitizers include chlorine, iodine, 
hydrogen peroxide, quaternary ammonium 
compounds (Quats), and some organic acids. 

 • Be sure sanitizers are approved for food contact. 
 • Use correct concentrations for food contact. 
 • Test that correct concentrations are reached and 

maintained - test strips. 
 • Discard and change as needed. 
 • Avoid re-contamination of sanitized items – with 

hands or contact with other items. 

 Sodium hypochlorite * – aka Bleach (6%, @ 
100 - 200 ppm) 

 • Hydrogen peroxide * (H2O2, 3%) 
 • Tsunami™ * (peroxy-acetic acid, 80 ppm) 
 • PRO-SAN® LC (1%) 
 • Acidified sodium chlorite (Sanova™) 
 • Ozone * (requires a generator) 
 • Acetic acid * (from an organic source) 

 Chlorine Bleach: 
 1. Can be used for sanitizing Product and Food Contact 

Surfaces. 
 2. Important to measure accurately to avoid toxicity. 
 3. Effectiveness decreases with time and dirtiness of the 

water. 
 4. Use test strips to ensure proper concentration. 
 a. Document in a log book. 
 i. Time of testing and result. 
 ii. When water & sanitizer was changed. 
 Note: Don’t use scented/oxidized chlorine bleach. 

 Sanitizing the Product: 
 • Up to 200 PPM. 
 – 2 Tablespoons per gallon in warm water (75 - 120oF) 
 • Most effective if used after any soil is removed. 
 • Change the solution as needed. 
 Sanitizing Food Contact Surfaces: 
 • 50 – 100 PPM (1/2 to 1 Tablespoon/gal.) 
 – Packing table & other contact surfaces 
 • Last step in cleaning; do not wipe off. 
 – Harvest & other reusable containers. 
 – Gloves (washable) 
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SORTASI DAN GRADING
 Manfaat Sortasi dan Grading :

 Menjamin produsen memperoleh harga relatif 
terhadap mutunya

 Mempermudah penanganan biji-bijian dalam 
penyimpanan dengan mutu yang sejenis

 Dapat menjadi suatu metode yang sederhana dalam 
penentuan harga sehubungan dengan mutunya dalam 
perdagangan

 Memungkinkan pembeli memperoleh kualitas biji-
bijian yang sama secara konsisten

 Dapat memilah biji-bijian ke dalam beberapa 
kelompok mutu sehingga terdapat pilihan gradasi 
kelompok mutu produk.

 Sorting Objective: 
 To remove product or portions of product that 

may detract or pose a risk for shortened shelf 
life and/or contamination by a microbial 
organism. 
◦ • Contaminated product 
◦ • Senescing product 
◦ • Insect damaged product 
◦ • Product with a broken skin 
◦ • Product that is out of grade 

 Faktor-faktor grading/sortasi yang 
digunakan untuk produk pertanian dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :
◦ Sifat fisik :
 Kadar air, ukuran, berat, tekstur, warna, benda asing, 

bentuk
◦ Sifat kimia :
 Komposisi kimia, ketengikan, indeks asam lemak bebas, 

bau, dan aroma
◦ Sifat biologis : 
 Daya kecambah, tipe dan jumlah kerusakan karena 

serangga, tipe dan jumlah kerusakan oleh jamur, 
hitungan bakteri
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 Sortasi buah dan sayuran didasarkan pada : 
warna, kerusakan, dan ukuran.  

 Sortasi warna dan kerusakan umumnya 
dilakukan secara manual.  Walaupun 
belakangan dikembangkan metode elektrik 
untuk memisaahkan berdasarkan warna.

 Beberapa alat yang digunakan untuk sortasi 
buah dan sayuran berdasarkan ukuran : 
ayakan (screen),ban pemisah (diverging 
belt), roller sorter, dan pemisah berdasar 
bobot (weight sorter)

 Ayakan (screen) : 
◦ buah dan sayur yang berbentuk bulat atau elip dapat 

disortasi dengan ayakan bergetar atau ayakan berputar 
asalkan bahan produk tidak bereaksi dengan baja, stainlees 
steel atau bahan lain pembuat ayakan.

◦ Buah atau sayuran yang berukuran kecil akan lolos saringan 
dan yang berukuran besar akan melewati ujung saringan 
untuk proses selanjutnya atau pengepakan.  Selanjutnya 
produk akan terpisah dalam beberapa grad berdasarkan 
ukuran.

 Ban Pemisah (deverging belts) : 
◦ terdiri dari dua ban berjalan yang berangsur-angsur 

terpisah.
◦ Pada saat ban terpisah semakin lebar secara otomatis, 

produk yang berukuran lebih kecil akan jatuh, sedangkan 
produk yang lebih besar akan terangkut lebih jauh.

 Roller Sorters :
◦ Lebih cepat, akurat, dan resiko kerusakan kecil.
◦ Masing-masing rol berputar berlawanan arah jarum jam, 

dan kemudian buah terpisah pada lubang-lubang antar roll 
yang melebar secara progresif.

 Ratary Cylinder Grader
◦ Terdiri dari silinder yang berlubang dan berputar 

searah jarum jam dan digerakkan oleh motor 
listrik.
◦ Masing-masing silinder memiliki lubang yang 

memungkinkan buah yang disortasi jatuh 
melewatinya dengan ukuran pada silinder 
pertama paling kecil dan semakin membesar 
pada silinder berikutnya.
◦ Buah-buah yang terpisah kemudian jatuh pada 

wadah2 pengumpul.
◦ Buah yang over size akan jatuh diujung cylinder 

grader terpisah dengan buah berukuran lainnya.
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 Sortasi berdasar berat produk : 
◦ Akurat, agak cepat, dan kerusakan produk kecil.
◦ Digunakan untuk memisahkan produk yang 

ukurannya besar, seperti apel dan jeruk.  Alat ini 
untuk memisahkan produk buah dan sayur yang 
tidak dapat dipisahkan berdasarkan tekstur dan 
bentuk.
◦ Produk akan masuk dalam satu wadah secara 

otomatis.  Wadah akan berjalan pada bidang yang 
berisi pegas yang tegangannya berangsur-angsur 
melemah.
◦ Produk yang berat menekan pegas dan akan 

dikeluarkan lebih awal perjalanan, sedangkan 
produk yang lebih ringan akan berjalan lebih jauh 
sehingga produk terpisah.

 Sortasi Berdasar Warna Buah
◦ Buah dapat disortasi secara otomatis dengan 

cepat menggunakan alat: microprocessor 
controled colour sorting equipment.
◦ Buah dialirkan pada kolom dan melintasi foto 

detektor.  Foto detektor mengukur pantulan 
warna buah dan dibandingkan dengan standar.
◦ Pantulan cahaya selanjutnya diproses oleh 

mikroprosesor yang mengoperasikan sistem 
reject secara otomatis.
◦ Selanjutnya buah akan terpisah berdasarkan 

warna buah.
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 Pada biji-bijian tidak terlalu berbeda antara 
kegiatan cleaning, sortasi, dan bahkan grading.  
Pembersihan, sortasi, dan grading biji-bijian 
didasarkan pada : ukuran, bentuk, berat jenis, dan 
sifat/tekstur permukaan

 Saringan (ayakan)/Screen : 
◦ Paling banyak digunakan
◦ Terdiri dari 2 atau lebih ayakan dan sering digabungkan 

dengan blower.
◦ Biji-biji dipisahkan berdasarkan lubang yang telah 

ditentukan.  Produk bergerak kebawah karena kemiringan 
ayakan dan getaran ayakan sehingga lubang ayakan tidak 
mampet.  Kecapatan produk bergerak dapat diatur 
berdasarkan kemiringan ayakan.  Ukuran dan bentuk 
lubang ayakan dapat ditentukan berdasarkan produk yang 
akan dipisahkan.

◦ Contoh pemisahan dengan ayakan terdiri dari 3 
ayakan (screen) (lihat gambar):
 Ayakan pertama untuk menyaring kotoran yang 

ukurannya lebih besar daripada produk.
 Ayakan kedua dengan lubang sesuai dengan ukuran biji 

bernas yang dikehendaki.
 Ayakan ketiga meloloskan biji-biji kecil yang inferior dan 

biji-biji gulma sehingga jatuh ke pan (panci terakhir).
◦ Ayakan sering digabungkan dengan pneumatic 

separator (pemisah dengan menggunakan 
hembusan udara sehingga produk terpisah 
berdasarkan bobotnya).  Pada intake (tempat 
masuk biji-bijian) dihembuskan angin dari kipas 
(blower) sehingga biji bernas jatuh lebih awal dan 
biji hampa atau kotoran jatuh lebih jauh.  Sistem 
ini disebut aspirating.

 Spiral separator :
◦ Memisahkan produk berdasarkan bentuk
◦ Produk yang memiliki bentuk bulat akan menggelinding 

lebih cepat dan gaya sentrifugal akan menyebabkan produk 
terlempar pada alur sbelah luar.  Produk yang bentuknya 
pipih akan berjalan lebih lambat dan masuk pada alur 
sebelah dalam.  Dengan demikian kedua bentuk produk 
tersebut akan terpisah.

 Disc and cylinder separator (Pemisah piringan dan 
silinder):
◦ Silinder yang dipasang mendatar dengan permukan sebelah 

dalam yang berlubang bulat atau elips sesuai dengan 
bentuk biji yang akan dipisahkan.  Biji yang sesuai akan 
terambil oleh lubang dan akan berputar melewati sudut 180 
derajat sehingga akan terbuang ke sisi yang lain, 
sedangkan biji yang lebih kecil atau lebih besar dari lubang 
akan tertinggal atau jatuh sebelum 180 derajat sehingga 
tidak melewati batas.  Dengan demikian produk akan 
terpisah.

SPIRAL SEPARATOR
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 Specific Gravity Separators (Pemisah berdasar berat 
jenis) :
◦ Alat ini memisahkan produk karena dua kondisi yaitu :
 Kemampuan biji untuk mengalir ke bawah pada bidang miring
 Efek mengapung pada biji-bijian yang disebabkan oleh 

pergerakan udara ke atas.
◦ Pemisah ini terdiri dari meja berbentuk segitiga yang 

berlubang-lubang (pervorated) dan terdapat pengatur 
kemiringan meja.  Di bagian bawah meja dipasang kipas 
untuk mengalirkan udara ke atas melalui lubang-lubang 
meja.  Meja juga digerakan dengan mesin untuk bergetar 
pada saat beroperasi.

◦ Biji-bijian dimasukkan pada box pemasukan, selanjutnya 
dengan getaran dan aliran udara ke atas, produk yang 
memiliki berat jenis kecil akan mengapung dan bergerak ke 
atas, sedangkan yang berat akan bergerak ke bawah.  
Berdasarkan berat jenisnya dan kemampuan produk 
mengapung akan memisahkan produk pada beberapa 
grade.

 Pemisah berdasar tekstur permukaan :
◦ Untuk memisahkan produk yang memiliki ukuran, 

bentuk, berat, dan berat jenis sama tetapi 
memiliki tekstur permukaan yang berbeda.
◦ Terdiri dari drum yang memiliki tekstur 

permukaan tertentu yang dapat memisahkan biji 
yang memiliki permukaan yang kasar.Pantulan 
biji yang memiliki tekstur permukaan kasar lebih 
jauh dibanding biji dengan tekstur permukaan 
licin.  Akhirnya biji dengan tekstur permukaan 
kasar akan terlempar jauh melewati batas dan 
terpisah dengan yang bertekstur kulit halus.
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TERIMAKASIH


