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BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Diversifikasi hasil pertanian di Indonesia terutama dalam olahan hasil hortikultura perlu
dikembangkan dan merupakan langkah penting yang harus dilakukan agar masyarakat tidak bosan
terhadap suatu jenis produk tertentu, disamping itu kita dapat mengambil manfaat dari gizi dan
nutrisi yang ada dalam produk tersebut. Pengawetan bahan hasil pertanian termasuk salah satu
penganekaragaman jenis olahan, selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomis
produk serta mampu meningkatkan nilai gizi dari produk olahan tersebut.
Produk hasil diversifikasi produk yang banyak ditemui dipasaran ekspor antara lain adalah
asinan sayuran termasuk asinan timun (pickle) dan asinan kubis (sauerkraut). Asinan tersebut biasa
dipasarkan di negara empat musim seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang dan juga
negaranegara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Taiwan.
Salah satu komoditi yang berasal dari hasil pertanian adalah mentimun. Timun terdiri dari
beberapa jenis dan dapat diolah menjadi bermacammacam produk. Timun jepang dapat diolah
menjadi asinan untuk mempertahankan kualitas. Asinan dapat diolah dengan proses fermentasi.
Proses fermentasi pada pembuatan asinan timun jepang merupakan proses fermentasi yang
menggunakan larutan garam untuk menghasilkan kondisi lingkungan anaerob dan dengan kondisi
tersebut asinan timun mampu memunculkan rasa asin yang khas. Fermentasi akan menyebabkan
cita rasa, aroma dan tekstur tertentu pada timun. Timun yang dihasilkan akan awet dan memiliki
nilai jual yang tinggi.
Buah mentimun adalah produk hasil hortikutura yang mudah rusak, sehingga perlu diadakan
penanganan dengan proses tertentu untuk menjaga atau menambah daya simpan dan manfaat buah
mentimun tersebut. Salah satu cara pengawetan buah mentimun adalah dengan cara mengolahnya
menjadi asinan atau difermentasikan dengan konsentrasi garam yang cukup tinggi untuk
menghindari mikrobia perusak yang mungkin tahan terhadap kadar garam tinggi.
Asinan mentimun mempunyai karaketeristik rasa asin yang kuat sehingga kurang digemari
masyarakat Indonesia. Salah satu jenis olahan mentimun yang paling disukai di Jepang adalah jenis
kasuzuke Kasuzuke adalah adalah asinan mentimun yang telah dibumbui dan diperam dengan
ampas sake (kasu) hingga tercipta rasa yang khas. Ampas sake (kasu) selain untuk meningkatkan
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cita rasa juga sebagai penurun kadar garam pada asinan timun white melon. Jepang merupakan
negara tujuan ekspor asinan timun yang diproduksi oleh Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika
yang berlokasi di Klaten, serta PT. Karoma Bumi Wasesa di Boyolali sebagai perusahaan yang
menambahkan bumbu kasu untuk asinan timun.
Melihat prospek asinan mentimun yang diproduksi di Indonesia, maka penulis memilih
Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika dan PT. Karoma Bumi Wasesa sebagai tempat magang
untuk menambah pengetahuan tentang proses pengolahan asinan timun mulai dari pengadaan bahan
baku, proses produksi hingga kapasitas produksi dan pemasaran asinan timun tersebut.
B. Tujuan Magang
Adapun tujuan khusus kegiatan magang adalah :
1.

Mempelajari proses produksi asinan timun white melon yang diterapkan Perusahaan

Asinan Timun Agrindo Boga Santika di Klaten.
2.

Mempelajari proses pembumbuan asinan timun jenis white melon hingga menjadi

kasuzuke di PT. Karoma Bumi Wasesa di Boyolali.
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BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

C. Timun (Curcumis sativus)
Timun (Curcumis sativus) termasuk dalam keluarga Cucurbiteceae. Tanaman penghasil biji
ini mempunyai akar serabut, bijinya terdapat di dalam buah dan digunakan sebagai alat
perkembangbiakan. Mentimun merupakan tanaman semusim yang tumbuh menjalar. Tumbuh baik
ditempat lembab. Batang mentimun berupa batang yang lunak dan berair, bentuk pipih, berambut
halus dan berwarna hijau. Daun mentimun berwarna hijau muda dan hijau tua, namun daun tersebut
bergerigi dan pangkal daun berlekuk. Petumbuhan mentimun menghendaki media yang lembab, pH
tanah antara

67, drainase lancar, lingkungan tidak terlalu lembab, temperatur yang dikehendaki

2030°C dan penyinaran yang penuh (Anonim, 1992).
Tabel 2.1 Komposisi Kandungan Gizi Buah Mentimun
Kandungan gizi
Komposisi gizi
*
**
Energi (kalori)
12,00 cal
12,00 cal
Protein
0,60 gr
0,70 gr
Lemak
0,20 gr
0,10 gr
Karbohidrat
2,40 gr
2,70 mg
Serat
0,50 gr

Abu
0,40 gr

Kalsium
19,00 mg
10,00 mg
Fosfor
12,00 mg
21,00 mg
Kalium
122,00

Zat besi
0,40 mg
0,30 mg
Natrium
5,00 mg

Vitamin A
0 SI
0 SI
Vitamin B
0,02 mg

Niacin
0,10 mg

Vitamin C
10,00 mg
8,00 mg
Air

96,10 gr
Sumber :
*) Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Rukmana (1994).
**) Food and Nutrition Research Center, Manila (1994) dalam Rukmana (1994).
Nilai gizi timun tidak tinggi, namun merupakan sayuran yang banyak disukai. Pemuliaan
tanaman timun ditujukan untuk memperoleh varietas hibrida yang hanya berbunga betina. Varietas
yang bersifat heterosis didapat dari manipulasi tanaman berbunga betina ini. Buah mentimun
berbentuk pendulous tergantung panjang. Pada saat buah belum masak kulitnya berduri (Ashari,
1994).

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Timun jepang memang berasal dari Jepang. Dibanding dengan timun lain, timun ini paling
panjang, paling lembut daging buahnya dan paling halus kulit buahnya. Selain itu bentuknya juga
lebih ramping dan warnanya lebih hijau. Beberapa varietas yang banyak ditanam diantaranya
Chinese Long Green, Burple Tasty Green dan Tokyo Slicer. Sebagai komoditi yang ditujukan untuk
warga asing terutama Jepang, maka timun jepang harus memenuhi kualitas yang diminta (kualitas
super). Sehingga untuk menghasilkan buah timun jepang yang berkualitas super perlu diperhatikan
teknik budidaya, pemanenan dan pasca panennya (Anonim, 1995).
Buah mentimun dapat dipanen pada waktu tanaman berumur 23 bulan setelah pengolahan
tanah atau tergantung varietasnya, waktu panen yang paling baik adalah pukul 07.0009.00 agar
buah tidak mengandung air atau embun. Cara panennya dengan memetik tangkai buah
menggunakan alat bantu pisau tajam agar tidak melukai tanaman. Dan pada waktu panen jangan
sampai merusak kuncup tanaman dan menginjak batang daun.
Kerusakan dalam pemanenan mengakibatkan tanaman akan lama berbuah dan mati.
Memtimun yang siap panen mempunyai ciriciri sebagai berikut : buahnya normal, tidak bengkok,
tidak pecahpecah karena tua, kulit buah sudah tidak berbulu lagi, ujung buah harus tumpul.
Tanaman timun tidak cocok pada musim penghujan karena bakal buah akan rontok bila terkena air
hujan (Rukmana, 1994).
Tanaman mentimun tidak tahan terhadap hujan yang terus menerus. Pertumbuhannya
memerlukan kelembaban udara tinggi, tanah subur, mendapat drainase yang baik. Mentimun
sebaiknya dirambatkan ke parapara dan akan tumbuh baik dari dataran rendah sampai 1300 m dpl.
Daun dan tangkai bunga bisa dimakan sebagai lalapan mentah. Buah bisa dimakan mentah, direbus
atau dikukus dan disayur. Bisa juga dibuat acar atau dimakan bersama rujak. Jenis ketimun antara
lain ketimun krei, ketimun wuku, ketimun poan dan ketimun watang (Anonim, 2008).
D. Garam
Garam dipergunakan manusia sebagai salah satu metode pengawetan pangan yang pertama
dan masih dipergunakan secara luas untuk mengawetkan berbagai macam makanan. Garam
memberi sejumlah pengaruh bila ditambahkan pada jaringan tumbuhtumbuhan yang segar.
Pertamatama, garam akan berperan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme pencemar
tertentu. Mikroorganisme pembusuk atau proteolitik dan juga pembentuk spora, adalah yang paling
mudah terpengaruh walau dengan kadar garam yang rendah sekalipun (yaitu sampai 6%). Garam
juga mempengaruhi aktivitas air (Aw) dari bahan, sehingga mampu mengendalikan pertumbuhan
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mikroorganisme dengan menggunakan metode tertentu yang akan membebaskan dari pengaruh
racun yang keluar dari dalam mikroorganisme tersebut (Buckle, et al., 1985).
Garam dapur dapat berssifat antibakteri untuk jasad renik. Mikroba perusak yang terdapat
dalam buah menjadi mati bila ditambah dengan garam. Jika yang dikombinasikan dengan asam
daya bunuhnya terhadap jasad renik menjadi lebih kuat. Pemakaian garam dapat dengan cara
perendaman dalam larutan garam, pemberian langsung kemudian diaduk atau dengan pelumuran.
Garam yang digunakan adalah garam dapur atau Natrium Clorida (NaCl) dan yang penting garam
tersebut harus bersih. Garam dapur yang kotor mengandung banyak zatzat lain misalnya; MgCl 2,
CaSO4 atau bahan lainnya. Bahan tersebut sangat mampengaruhi mudah tidaknya garam masuk ke
dalam bahan yang akan diolah. Rasa dan warna produk yang dihasilkan juga akan terpengaruh
(Satuhu, 1994).
Penambahan garam akan menyebabkan pengeluaran air dan gula dari sayursayuran dan
menyebabkan timbulnya mikroba asam laktat. Misalnya pada pembuatan sayur asin umumnya
ditambah garam sebanyak 22,5% ke dalam sayur. Pengaruh pengawetan sebagian berasal dari
pembentukan asam laktat. Hasil fermentasi sayursayuran pada umunya mempunyai pH antara 2,5
3,5. Keasaman ini tidak dapat berfungsi sebagai pengawet tanpa adanya garam (Winarno, 1984).
Dalam industri makanan, fungsi utama dari garam ialah sebagai pemberi rasa. Apabila
makanan tidak diberi garam, maka makanan akan terasa hambar. Dari berbagai percobaan, garam
mampu menaikkan rasa manis dari gula dan mengurangi rasa asam dari berbagai jenis rasa asam.
Garam dalam bentuk larutan mempunyai tekanan osmotik tertentu. Tekanan osmotik ini akan
mengurangi pertumbuhan jasad renik. Tekanan osmotik ini akan tergantung dari jumlah dan ukuran
molekulmolekul dalam larutan. Persenyawaan seperti gula, mempunyai molekul besar dan tekanan
osmotiknya rendah. Sedangkan garam yang molekulnya relatif lebih kecil, dalam konsentrasi yang
sama dengan larutan gula akan mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar (Hudaya, 1980).
E. Kasuzuke
Asinan timun merupakan hasil suatu fermentasi yang menggunakan larutan garam dan dalam
keadaan aerob untuk mencapai rasa asam dan asin yang khas. Fermentasi adalah proses perubahan
kimia dalam substrat organik oleh adanya katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan oleh
jenis mikroorganisme tertentu. Didalam proses pengolahan asinan garam berfungsi untuk menarik
air dan zatzat gizi dari jaringan buah timun. Zatzat gizi tersebut digunakan untuk pertumbuhan
bakteri asam laktat (Hudaya, 1997).
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Pikel umumnya dibuat dari timun yang belum masak, dicuci bersih dan dimasukkan dalam
wadah tertentu (tangki) yang berisi larutan garam. Dalam pembuatan pikel juga ditambahkan gula 1
persen, karena kadar gula mentimun rendah. Selain itu, fungsi penambahan gula adalah untuk
menyediakan sumber energi bagi mikroorganisme. Larutan garam yang ditambahkan dapat berkisar
dari 8 % NaCl sampai sampai 10,5 % NaCl tergantung dari pembuatan dan kebutuhan untuk
menekan pertumbuham bakteri pembusuk yang mungkin ada pada mentimun. Mentimun tersebut
diletakkan dibawah permukaan larutan dan fermentasi dapat mulai berlangsung. Garam
ditambahkan dengan interval satu minggu untuk mencapai kadar garam larutan akhir 16 %.
Fermentasi pada dasarnya adalah laktat dan memakan waktu antara 69 minggu tergantung pada
penambahan garam dan suhu (Anonim, 2008).
Sake adalah minuman beralkohol yang berasal dari Jepang. Produk ini berwarna kuning pucat,
jernih dan mengandung alkohol sekitar 1516%. Pada awal pengolahannya sake dibuat secara
tradisional dalam skala industri rumah tangga dan

berwarna keruh karena tidak dilakukan

penjernihan. Bahan baku pembuatan sake adalah beras. Air yang digunakan dalam pembuatan
produk ini adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan netral (Suliantiri, 1990).
Kasuzuke dibuat dengan mencampurkan sisa fermentasi beras (koji) atau minin yang disebut
sake. Selain ditambah dengan kasu, produk kasuzuke juga ditambah dengan gula dan garam. Hal ini
tidak hanya digunakan untuk mengawetkan sayuran akan tetapi juga daging dan ikan.
Kasu dibuat dari beras dan dikombinasikan dengan gula dan garam untuk memberi cita rasa
yang khas pada kasuzuke. Penggunaan ampas sake dalam asinan disesuaikan dengan medium yang
diikutsertakan, baik sayursayuran, buahbuahan, daging ataupun ikan juga sering menggunakan
fermentasi yang melibatkan sakekasu hingga maenjadi kasuzuke

(Anonim, 2009).

F. Proses Pengolahan Kasuzuke
Proses pengolahan acar tradisional untuk produkproduk seperti mentimun meliputi dua
tahapan yaitu pengasinan dan fermentasi yang berfungsi menghasilkan beberapa jenis asam yang
sangat berpengaruh terhadap citarasa produk akhir, dan pengolahan selanjutnya untuk menghasilkan
produk yang dapat diterima oleh konsumen. Sayursayuran atau buahbuahan yang memenuhi
syarat kemudian direndam dalam larutan garam 310% dalam kondisi anaerobik. Organisme
organisme pembentuk asam laktat akan berkembang dan akan menyebabkan terhambatnya
organisme pembusuk dalam jangka waktu beberapa minggu tergantung kondisi lingkungan di
sekitar bahan. Dengan penambahan garam yang cukup dan adanya karbohidrat yang dapat
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difermentasi dari dalam bahan akan aman dari kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme
dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Walaupun demikian, konsentrasi
garamnya terlalu tinggi untuk langsung dikonsumsi dan selama pengolahan konsentrasi garam akan
diturunkan sampai sekitar 5%, jadi dibutuhkan kenaikan kadar asam atau pengolahan pasteurisasi
dalam panas untuk menjadikan produk aman dari kerusakan mikroorganisme (Buckle, et al., 1985).
Untuk sayursayuran misalnya kubis atau mentimun, fermentasi yang terjadi ialah fermentasi
asam laktat. Produk yang dihasilkan berupa asinan kubis (suerkrout), acar timun (pickles). Proses
fermentasi yang berlangsung selama dua minggu atau lebih tergantung dari ukuran mentimun, suhu
kamar dan konsentrasi garam. Fermentasi yang lebih lama dan menggunakan konsentrasi garam
tinggi akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi juga. Selama proses fermentasi
berlangsung selalu ditambahkan garam supaya garam tidak menjadi encer. Setelah fermentasi
selesai, acar mentimun direndam dalam air hangat untuk menghilangkan sisa garam (Hudaya dan
Darajat, 1983).
G. Pengawasan Mutu
Untuk mendapatkan produk asinan timun yang bermutu tinggi, maka diperlukan pengawasan
mutu. Secara umum pengawasan mutu digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:
1.

Memberi pedoman mutu bagi produsen.

2.

Membina pengembangan pemasaran komoditas termasuk ekspor.

3.

Membina pengembangan industri.

4.

Melindungi konsumen.

5.

Mengendalikan proses pengolahan ditingkat industri.
Kualitas mentimun yang dikehendaki pasar luar negeri yaitu buah mentimun yang bentuknya

bagus, bulat, tidak cacat, panjang antara 1620 cm, dan diameter buah antara 1,52 cm. Kriteria ini
khusus untuk bahan baku mentimun olahan (asinan mentimun), karena itu beberapa varietas
mentimun hibrida yang dihasilkan oleh berbagi perusahaan benih didunia mulai diarahkan kepada
kriteria bahan baku acar, salat dan lainlain (Rukmana, 1994).
H. Sanitasi
Aliran limbah dan sifat polusi limbah dapat direduksi dengan penyesuaian dalam pabrik.
Perhatian perlu ditingkatkan terhadap halhal yang dapat membantu pereduksian jumlah dan tingkat
polusi air limbah dengan suatu penanganan dan pembuangan limbah, antara lain sebagai berikut:
1. Reduksi kebutuhan air segar dengan menggunakan sistem daur ulang.
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2. Memisahkan limbah kuat dengan perlakuan separasi.
3. Modifikasi proses untuk meminimumkan timbulnya limbah.
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BAB III
TATA LAKSANA KEGIATAN MAGANG

I. Tempat Praktik dan Waktu Pelaksanaan Magang
Kegiatan magang ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Perusahaan AGRINDO BOGA
SANTIKA yang beralamatkan di Dukuh Tombol, Desa Dalangan, Kec. Tulung, Kab. Klaten, dan di
PT. KAROMA BUMI WASESA yang beralamatkan di Sidotopo, Mliwis, Cepogo, Boyolali.
Praktek lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 17 Februari 2009 sampai
14 maret 2009.
J. Metode Pelaksanaan
Praktik lapang dilaksanakan dengan metode terjun langsung ke lapangan dalam kegiatan
kegiatan proses produksi sesuai dengan aspek tujuan, mengamati dan menanyakan mengenai
kegiatan proses produksi sesuai dengan aspek tujuan.
K. Teknik Pengumpulan Data
1.

Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk menggali informasi tentang perusahaan dan topik yang
berkaitan dengan proses produksi dengan wawancara langsung.
2.

Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dilokasi praktik lapang,
terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang diterapkan di Perusahaan Timun Agrindo
Boga Santika.
3.

Pencatatan

Pencatatan meliputi kegiatan mencatat kegiatan sekunder. Jenis data sekunder antara lain data
mengenai kondisi umum Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika dan PT. Karoma Bumi
Wasesa yang meliputi sejarah berdiri, struktur organisasi, dan data lainnya yang berkaitan
dengan tujuan magang.
4.

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi yang diperlukan guna mendukung data.
5.

Ikut menangani proses produksi secara langsung

Kegiatan produksi yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh karyawan.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
BAB IV

akah pengendalian diperlukan dalam tahap ini? (P 2a)
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1. Sejarah
danbaku
Perkembangan
Perusahaan
difikasi pada proses
atau produk
Unit Prosesing
Buah timun segar
akah ada bahaya pada tahap penggaraman? (P 1)
Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika berlokasi di Kabupaten Klaten, Propinsi

akah tindakan pencegahan
untuk mengendalikannya
(P 2)
Jawa Tengah.
Perusahaan ini? merupakan
cabang dari PT Prospecta Tunastama yang

P

berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika bergerak
dibidang pengolahan (pengawetan) buah mentimun menjadi bentuk asinan. Perusahaan
ini didirikan untuk mendukung PT. Prospecta Tunastama yang bergerak dalam bidang
ekspor hasil tanaman sayuran ke Jepang.
Pada awal tahun 1982 hasil olahan buah mentimun dari Perusahaan Timun Agrindo
Boga Santika dikirim ke Jawa Barat untuk dijadikan satu dengan hasil olahan PT.
Prospecta Tunastama yang selanjutnya diekspor ke Jepang. Pada tahun 1983 hasil
pengolahan perusahaan ini meningkat, bahkan secara kuantitas lebih banyak dibanding
hasil pengolahan di Sukabumi. Pada tahun 1993 Perusahaan Timun Agrindo Boga
Santika

berdiri

sendiri

berdasarkan

surat

keterangan

S.T.P.I.K.

No.

28/Kandep14/2/VII/93 yang berlokasi di Dusun Kajen, Desa Dalangan, Kecamatan
Tulung, Kabupaten Klaten.
Luas lahan milik perusahaan kurang lebih 8000 m2. Pada awal berdirinya petani
belum mengenal timun jepang, sehingga perusahaan kesulitan memperoleh bahan baku.
Pengenalan tanaman timun jepang ini kemudian dilakukan lewat kelompok tani. Setelah
melewati masamasa sulit mendapatkan bahan baku, akhirnya dengan sendirinya para
petani tertarik untuk membudidayakan tanaman timun jepang, karena hasilnya lebih
besar dibanding dengan tanaman lain. Pada tahun 1993 pembudidayaan tanaman ini
dikembangkan beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Tulung, Kecamatan
Polanharjo, Kecamatan Ceper dan Kecamatan Karanganom. Karena hasil asinan timun
jepang diekspor dalam bentuk asinan/salted (dengan penambahan garam) dan kasuzuke
(dengan penambahan bumbu kasu). Proses pembumbuan merupakan rangkaian kegiatan
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dari proses pembuatan asinan timun yang ada di Klaten, tetapi untuk pembumbuan ini
tidak memungkinkan dilakukan ditempat yang sama, karena untuk pembumbuan
membutuhkan tempat dengan ketinggian kurang lebih 230 m dan suhu yang rendah yaitu
1824oC. Hal ini karena kasu yang digunakan sebagai bumbu dalam proses pengkasuan
akan kering dan berubah warnanya menjadi kehitaman apabila disimpan pada suhu
tinggi. Oleh karena itu perusahaan membangun tempat untuk proses pembumbuan di
daerah Cepogo, Kabupaten Boyolali, dengan nama PT. Karoma Bumi Wasesa.
2. Lokasi Perusahaan
Secara administratif Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika berlokasi di Dukuh
Tombol, Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika berjarak 3 Km dari Ibu Kota Kecamatan Tulung, 14
Km dari ibukota Kabupaten Klaten, dan 84 Km dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sedang PT.
Karoma Bumi Wasesa terletak di dusun Sidotopo, kelurahan Mliwis, Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Boyolali.
Lokasi Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika di Klaten cukup strategis untuk
mendapatkan bahan baku (buah timun jepang), sehingga timun dari petani bisa langsung segera
ditangani selain itu juga untuk mengakses sarana transportasi disamping dekat tenaga kerja yang
rata – rata adalah warga sekitar perusahaan.
B. Manajemen Perusahaan
Manajemen perusahaan yang akan dibahas di Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika
meliputi struktur organisasi, ketenaga kerjaan, hak dan kewajiban karyawan serta kesejahteraaan
karyawan.

1.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika meliputi beberapa bagian,

yaitu unit produksi yang membawahi PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), unit keuangan, unit
pembukuan dan unit prosesing yang membawahi karyawan proses. Unit produksi menangani
pengaturan budidaya baik di perusahaan maupun di petani dan menentukan waktu pembibitan.
Unit PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada petani.
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Sedangkan unit prosesing menangani proses pasca panen dari pengolahan sampai pasca
packing. Untuk lebih jelasnya berikut ini gambar struktur organisasi Perusahaan Timun Agrindo
Boga Santika dan PT.Karoma Bumi Wasesa.

Sumber : Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Agrindo Boga Santika

Sumber : PT. Karoma Bumi Wasesa
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT.Karoma Bumi Wasesa
Berdasarkan struktur organisasi Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika diatas, masing
masing bagian mempunyai tugas yang berbedabeda yaitu sebagai berikut.
1.

Pimpinan Perusahaan
Pimpinan perusahaan adalah orang yang mempunyai perusahaan ini, memimpin

jalannya perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu secara
keseluruhan di perusahaan. Termasuk diantaranya perjanjian ekspor – impor bahan baku
dan barang jadi (asinan timun).
2.

Manajer
Manajer merupakan orang yang bertugas membantu pimpinan perusahaan dalam

menjalankan aktivitas seharihari. Manajer perusahaan bertanggung jawab terhadap semua
kegiatankegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya
seharihari, seorang manajer dibantu oleh seorang asisten manajer.
3.

Asisten Manajer
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Asisten manajer merupakan orang yang bertugas membantu manager dalam

mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pekerja di perusahaan ini.
Dalam menjalankan tugasnya seorang asisten manajer dibantu oleh beberapa unit pelaksana
yaitu unit pembukuan, unit keuangan, unit produksi dan unit processing.
4.

Unit Keuangan
Bagian keuangan bertugas untuk mencatat keluar masuknya uang di perusahaan.

Semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan akan dicatat. Selain itu bagian
keuangan juga membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) perusahaan. Bagian keuangan di
Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika bertanggung jawab terhadap semua keuangan
perusahaan, baik pengeluaran dana untuk melakukan produksi termasuk diantaranya
pembayaran bahan baku maupun penerimaan dari ekspor asinan yang sudah jadi.
5.

Unit Pembukuan
Bagian pembukuan bertugas untuk mencatat semua kegiatan yang telah dilakukan

perusahaan dan mencatat semua data yang masuk pada perusahaan baik yang berhubungan
dengan data ekspor maupun data produksi.
6.

Unit Produksi
Bagian produksi bertanggung jawab terhadap semua kegiatan budidaya yang dilakukan

oleh petani. Bagian ini bertugas memberi bimbingan dan pengetahuan praktis kepada petani
tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman timun jepang dengan baik. Bagian
produksi juga melakukan perecanaan tentang jumlah tanaman yang akan ditanam termasuk
diantaraya menyediakan bibit tanaman untuk diberikan kepada para petani timun jepang
yang berhubungan oleh petugas PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang bertugas membantu
bagian produksi dalam memberikan penyuluhan kepada petani tentang segala hal yang
berkaitan dengan budidaya tanaman timun jepang. PPL juga menampung semua masalah
dan kendalakendala yang sedang dihadapi petani dilapangan untuk dicarikan penyelesaian
yang terbaik.
7.

Unit Prosesing
Bagian prosessing bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pasca panen buah

timun Jepang, mulai dari proses awal (penerimaan bahan baku) sampai proses akhir
(packing) hasil olahan timun jepang itu siap untuk dikirim. Semua kegiatan pasca panen
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dilakukan oleh karyawan di pabrik, jadi kepala bagian prosesing hanya mengawasi dan
memberikan petunjuk bagaimana cara melakukan pengolahan yang baik. Tanggung jawab
paling besar terhadap mutu produk akhir ada pada unit prosessing, sebab kualitas dari
asinan ditentukan oleh penanganan pasca panen. Unit prosesing dibagi menjadi beberapa
sub unit yaitu sub unit sortasi dan penggaraman I, sub unit penggaraman II, dan sub unit
seleksi serta pengemasan.
Ketenagakerjaan

2.
a.

Tata Tertib Karyawan
Tenaga kerja Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika dan PT. Karoma Bumi Wasesa

dibagi menjadi dua golongan yaitu tenaga tetap dan tenaga borongan. Tenaga borongan
merupakan orang yang dipekerjakan pada saat panen raya saja di Perusahaan Timun
Agrindo Boga Santika, dan yang dipekerja bantukan saat permintaan ekspor meningkat
untuk PT. Karoma Bumi Wasesa yang setelah selesai tidak dipekerjakan kembali (bekerja
berdasarkan kontrak). Seluruh tenaga kerja harus memperhatikan tata tertib yang sudah
ditetapkan oleh perusahaan.
Tata tertibnya adalah sebagai berikut.
1. Jam masuk kerja
a.

Semua karyawan masuk kerja efektif hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali

hari libur nasional atau peringatan Hari Raya.
b.

Seluruh karyawan harus sudah berada di tempat kerja pada jam 07.30 WIB

dan mempersiapkan keperluan kerja.
c.

Seluruh karyawan harus sudah mengisi daftar hadir sebelum jam 07.30 WIB

dan tidak boleh diwakilkan pada rekan kerja di perusahaan.
d.

Semua karyawan atau karyawati harus menggunakan pakaian kerja yang

telah ditentukan (penutup kepala, celemek, plastik, sepatu boot).
Selain itu ada beberapa aturan yang harus ditaati yaitu :
2. Tata Tertib
a.

Karyawan yang keluar pada jam kerja untuk keperluan pribadi harus minta

ijin kepada kepala bagian masingmasing, sebelum mendapat ijin dari kantor untuk
keperluan administrasi, disertai absen.
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b.

Semua karyawan harus ikut menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja

yang ada diperusahaan.
c.

Semua karyawan yang bekerja diruang produksi hanya diperkenankan untuk

bekerja sesuai bagian masingmasing.
3. Jam Istirahat
a.

Semua karyawan meninggalkan ruangan kerja setelah ada bel istirahat yang

pertama jam 10.3010.45 WIB dan istirahat kedua jam 12.0013.00 WIB untuk hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Sedangkan istirahat kedua untuk hari Jum’at
dimulai lebih awal yaitu jam 11.3013.00 WIB.
b.

Seluruh karyawan harus berada diruang kerja kembali setelah ada bunyi bel

istirahat selesai.
4. Jam Pulang
a.

Semua karyawan pulang kerja dengan memasukkan kartu presensi pada

papan presensi setelah bel jam 15.30 WIB.
b.
b.

Semua karyawan harus mengisi daftar absen sebelum pulang.

Sistem Penggajian Karyawan
Prosedur penggajian karyawan produksi di Perusahaan timun Agrindo Boga Santika

dan PT. Karoma Bumi Wasesa menggunakan sistem mingguan yang dihitung berdasarkan
data kerja. Penggajian dilaksanakan pada hari Sabtu tiap minggunya.
Besar gaji disesuaikan dengan masa kerja dan hal yang bersangkutan dengan
karyawan. Sedangkan untuk karyawan kantor menggunakan sistem bulanan.
c.

Sistem Rekruitmen Karyawan
Sistem rekruitmen karyawan yang digunakan oleh Perusahaan Agrindo Boga Santika

dan PT. Karoma Bumi Wasesa yaitu:
1. Diutamakan masih dari lingkungan sekitar pabrik.
2. Dalam penerimaan pekerja dan non staf tidak ada syarat dan kriteria tertentu.
3. Dalam penerimaan pegawai kantor (staf) harus memiliki syarat minimal lulusan SMU.
3.

Hak dan Kewajiban Karyawan
Pekerja di Perusahaan Agrindo Boga Santika mempunyai hak dan kewajiban sebagai

berikut:
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a.

Hak

1) Mendapatkan gaji, setiap satu minggu sekali.
2) Mendapatkan jamsostek atau pelayanan kesehatan dari Puskesmas setempat.
3) Mendapatkan pakaian kerja.
4) Mendapatkan tunjangan hari raya
b.

Kewajiban
1)

Setiap karyawan Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika dan PT. Karoma

Bumi Wasesa berkewajiban untuk melakukan tugas dan tanggung jawab masingmasing
karyawan.
2)

Setiap karyawan mematuhi peraturan di Perusahaan Timun Agrindo Boga

Santika dan PT. Karoma Bumi Wasesa tergantung dimana ia tedaftar sebagai pekerja.
Kesejahteraan Karyawan

4.

Kesejahteraan karyawan di Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika dipenuhi melalui
kegiatan berikut.
a.

Bagi karyawan yang berprestasi akan mendapatkan kenaikan gaji 1525%

setiap

tahunnya.
b.

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan puskesmas setempat.

C. Pengadaan Bahan Baku
1.

Sumber Bahan Baku
Timun karimori dan white melon sebagai bahan baku diterima dari para petani yang

berasal dari beberapa daerah diantaranya Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan
Purwodadi. Bahan baku yang berupa garam diterima dari Kudus, Blora, Pati, Rembang.

2.

Spesifikasi Bahan Baku
Timun sebagai bahan baku yang digunakan ada dua jenis yaitu timun karimori dan timun

white melon. Timun karimori sering digunakan sebagai asinan, sedangkan timun white melon
digunakan sebagai Kasuzuke. Spesifikasi timun karimori adalah bentuk buah kecil, pendek dan
ringan, warna kulit buah hijau tua, tektur buah keras, dan kadar air rendah. Ciriciri dari buah
white melon adalah warna buah hijau muda kekuningan, buah lebih besar, daging buah lebih
tebal dan lebih lunak, buah lebih seragam dan kadar air lebih tinggi dibanding timun Karimori.
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Berikut ini adal
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ah gambar timun karimori dan timun

white melon.

Gambar 4.3 Timun white melon

Gambar 4.4 Timun karimori.
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D. Pengadaan Bahan Pembantu
Garam

1.

Pada proses pembuatan asinan timun ini, garam yang digunakan adalah garam
kasar.Garam yang digunakan untuk proses produksi ini didapatkan dari petani garam didaerah
Kudus dan Jepara. Penyimpanannya yaitu dengan cara meletakkan garam tersebut diatas palet
kayu yang telah dilapisi plastik agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai sehingga tetap
kering dan tidak berair. Selain itu penyimpanan garam ini sendiri haruslah di ruangan terpisah.
Air

2.

Air yang digunakan adalah air sumur. Sebenarnya air yang harus digunakan adalah air
lunak karena adanya mineral yang terkandung dalam air akan mencegah pembentukan asam
sehingga asinan menjadi lunak. Tetapi di perusahaan timun Agrindo Boga Santika ini air yang
digunakan adalah air sumur biasa karena ternyata hasil yang di dapat tidaklah jauh berbeda, dan
juga cukup sulit untuk mendapatkan air lunak.
Kasu

3.

Ada beberapa jenis kasu yang digunakan pada proses pembuatan kasuzuke di PT.
KAROMA BUMI WASESA yaitu :
a.

Kasu H
Kasu baru yang di buat di Jepang. Kasu ini berkadar garam sekitar 34%. Kasu jenis

ini hanya digunakan di jepang.
b.

Kasu C Baru
Merupakan sisa dari penggunaan kasu H. Kasu C di kirim dari Jepang ke PT Karoma

Bumi Wasesa. Kasu C baru digunakan pada pembumbuan III yang langsung dipacking.
Pembumbuan tiga ini bertujuan untuk menurunkan kadar garam asinan sampai dibawah
14%. Warna kasu C baru coklat (+++) dan berkadar garam 67%.
c.

Kasu C sisa penggunaan kasu C baru
Merupakan sisa pengunaan kasu C baru yang digunakan untuk pembumbuan II yang

bertujuan untuk menurunkan kadar garam asinan timun sampai dibawah 17 %. Warna kasu
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C ini coklat (++) dan berkadar garam 67 %.
d.

Kasu S
Sisa kasu C yang digunakan untuk pembumbuan I yang bertujuan untuk menurunkan

kadar garam asinan timun sampai dibawah 19 %. Warna kasu S coklat (+) dan kadar
garamnya 1213 %.
e.

Kasu Z
Sisa penggunaan kasu S yang merupakan limbah dan berkadar garam 1617 % Z kasu

ini dimanfaatkan penduduk untuk pakan ternak sapi.
Kasu disimpan pada suhu ruang, tempat tertutup dan dihindarkan dari sinar matahari
serta pada tempat yang kering. Kasu akan kadaluarsa setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan kasu
tidak dipergunakan kembali.
E. Tahapan Proses Pengolahan
Proses pengolahan di Perusahaan Agrindo Boga Santika ada 3 tahap utama yaitu pembuatan
asinan timun white melon, karimori dan pembumbuan kasuzuke white melon yang dilakukan di PT.
KAROMA BUMI WASESA boyolali.
1.

Tahapan Pengolahan Asinan Timun Karimori dan White Melon
Pada proses awal sebelum pengasinan baik timun jenis white melon maupun karimori

melalui tahapan yang sama. Tahap pertama sortasi yaitu pengkelasan buah timun mana yang
sesuai dengan standar mutu dan mana

yang tidak masuk standar. Selanjutnya proses

penimbangan, pembelahan buah mentimun dan penghilangan biji timun dengan alat pengerok.
Dan selanjutnya adalah proses pembuatan larutan garam.
Untuk proses penggaraman dilakukan 2 tahap yaitu penggaraman I dan penggaraman II.
Pada proses penggaraman I terdapat sedikit perbedaan antara timun jenis karimori dan jenis
white melon yaitu pada lamanya waktu penggaraman. Sedangkan pada pengasinan II waktu
yang dibutuhkan baik untuk timun jenis white melon maupun karimori sama. Proses selanjutnya
yaitu proses pengkasuan, proses ini hanya dilakukan pada timun jenis white melon, sesuai
dengan permintaan pasar. Berikut adalah skema proses pengolahan timun :
Timun Karimori

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 4.5 Skema Proses Pengolahan Asinan Timun karimori

Gambar 4.6 Skema Proses Pengolahan Kasuzuke white melon
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Seleksi buah timun segar
Pada proses pembuatan asinan timun yang pertama dilakukan adalah pemilihan atau

seleksi bahan baku. Buah timun jenis karimori harus memenuhi syarat kulitnya berwarna
hijau tua agak bergaris, ukuran diameter 6,58 cm, ukuran panjang 1320 cm, berbentuk
silinder dengan ujung tumpul, tidak cacat, tidak bengkok. Jika ada buah yang cacat di satu
sisi masih tetap bisa dipakai dengan cara membuang bagian yang cacat tersebut asal hasil
potongannya masih memenuhi standar beratnya. Timun jenis ini akan dibuat asinan timun.
Sedangkan pada timun jenis white melon persyaratan yang harus dipenuhi yaitu warna kulit
buah hijau keputihputihan, tebal daging lebih dari 2 cm, ukuran panjang 1832 cm,
diameter 810 cm, berbentuk sillinder dengan ujung tumpul, tiadak cacat, tidak “ngenet “
(pecahpecah pada kulit buah) apabila ada buah yang cacat sedikit masih tetap dapat
digunakan dengan cara memotong bagian yang cacat asalkan berat dan panjangnya masih
memenuhi standar. Limbah dari potongan buah timun yang tidak lolos seleksi dimanfaatkan
masyarakat sekitar untuk makan ternak.

Gambar 4.7 Sortasi timun segar.
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Pembelahan
Buah yang lolos seleksi dibelah menjadi dua bagian. Untuk jenis white melon

digunakan mesin pembelah, sedangkan untuk karimori dibelah menggunakan pisau
pembelah, hal ini karena, timun jenis karimori ini memiliki ukuran yang lebih kecil bila
dibandingkan dengan white melon sehingga tidak bisa dibelah dengan mesin pembelah.
Pada proses pembelahan ini dilakukan sortasi dan pengkelasan buah timun, dalam proses ini
juga bisa dilakukan pemilihan buah mana yang dapat lolos seleksi dengan cara memotong
bagian buah yang cacat, asal sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan.

Gambar 4.8 Pembelahan timun segar
c.

Penimbangan
Buah timun yang telah lolos seleksi dan dibelah, ditimbang menggunakan keranjang,

setiap keranjang dapat memuat kurang lebih 35 kg.
d.

Penghilangan biji timun
Buah timun yang sudah dibelah dan ditimbang tadi selanjutnya dikerok untuk

menghilangkan bijinya. Pengerokan ini menggunakan mesin pengerok khusus. Pengerokan
harus dilakukan dengan hatihati supaya tidak merusak bagian daging buahnya, karena hal
ini dapat mempengaruhi pengkelasan timun tersebut. Bila daging buahnya rusak maka
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beratnya berkurang, sehingga timun tersebut hanya bisa masuk blok dan harganya lebih
rendah. Limbah biji buah timun ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai pakan
ternak.

Gambar 4.9 Penghilangan Biji Timun
e.

Pembuatan larutan garam
Larutan garam dibuat dengan melarutkan 46kg garam pada 200 lt air, yang kemudian

diaduk hingga rata dan diukur kadar garamnya dengan alat yang disebut boume. Kadar
garam pada larutan ini dibuat sebesar 23%, karena jika kadar larutan garamnya kurang dari
23 % maka asinan timun yang dihasilkan menjadi loyo, lemes dan empuk dan jika kadar
larutan garamnya terlalu tinggi menyebabkan asinan timun menjadi mengkerut dan layu.
Larutan garam ini digunakan pada proses fermentasi 1 dan II
f.

Proses penggaraman I
Proses penggaraman I dilakukan dengan cara menata timun yang sudah dibelah dan

dihilangkan bijinya dalam bak berukuran panjang 2 meter lebar 2 meter dan tinggi 2 meter
dengan kapasitas 78 ton timun tiap bak.
Tiap timun dilapisi garam kemudian ditata dalam bak dengan hatihati agar buah tidak

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

pecah atau rusak, kemudian ditaburi garam pada tiap deret begitu seterusnya sampai seluruh
timun habis. Selanjutnya ditambahkan larutan garam 23 % sebanyak kurang lebih 2 ember,
dengan tujuan untuk mempercepat larutnya garam. Pada proses penggaraman I untuk white
melon memerlukan waktu 1 hari, sedangkan untuk karimori memerlukan waktu 5 hari.
Tujuan dari penggaraman I ini yaitu untuk menghilangkan getah, mengurangi kadar air
dalam buah, membunuh bakteri dan menghilangkan pestisida yang mungkin masih
menempel.
g.

Proses penggaraman II
Setelah melalui tahap proses penggaraman I buah diangkat dan ditiriskan untuk

selanjutnya dipindahkan kedalam bak kedua yang sudah bersih. Kemudian disusun kembali
seperti pada proses penggaraman I dengan menaburkan garam tiap sapnya hingga tertutup
semua permukaannya. Banyaknya garam yang digunakan pada proses penggaraman II yaitu
sebesar 18 % dari berat bahan baku. Setelah bak penuh kemudian ditutup dengan papan pres
dan kemudian di beri beban diatasnya seberat 20 % dari berat bahan baku. Pemberian beban
ini bertujuan untuk menekan buah timun agar mengeluarkan air yang terkandung di
dalamnya. Setelah itu ditambahkan larutan garam 23 % hingga merendam semua papan
pres. Penggaraman II ini bertujuan untuk menstabilkan kadar garam sebesar 23 % serta
mengawetkan dan membunuh bakteri pembusuk dan mematangkan asinan timun, proses ini
memakan waktu selama minimal 30 hari baik untuk jenis timun karimori maupun white
melon.
Beberapa hari kemudian apabila airnya telah berkurang atau tidak lagi merendam
papan pres, maka ditambahkan air larutan garam lagi. Selain itu harus dilakukan
pengecekan kadar garam setiap hari khususnya pada minggu pertama. Karena pada minggu
pertama biasanya kadar garam belum stabil. Berikutnya pengecekan dapat dilakukan tiap
dua hari sekali, pengecekan dilakukan dengan menggunakan boume.
Kadar garam dijaga agar tetap 23% apabila ternyata kadar garamnya berkurang dapat
ditambah larutan garam lagi.
Pada proses penggaraman dua ini akan menghasilkan buih yang berwarna putih susu
dalam jumlah banyak, buih ini harus dibuang karena jika tidak akan tumbuh jamur yang
mengakibatkan asinan timun berwarna merah.
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Seleksi dan pengepakan
Setelah melalui proses penggaraman II asinan timun tersebut kemudian diseleksi.

Tangkai timun dipotong dengan menggunakan pisau dan dipilih buah menurut gradenya
atau dilakukan standarisasi.
Standar ukuran grading asinan timun white melon dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Standar Ukuran Grading Asinan Timun White Melon
Ukuran
Panjang (cm)
Berat (gr)
L
2832
580730
M
2528
490570
S1
S1 A
2427
410480
S1 B
2225
370405
S1 C
2123
330365
S2
S2 A
1922
290325
S2 B
1820
255285
3S
3S A
1618
225250
3S B
1618
180220
ST
2225
315360
Blok
Blok A
1718
190270
Blok B
1516
170240
Sumber: Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika. 2009
Standar ukuran gading asinan timun karimori dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Standar Ukuran Grading Asinan Timun Karimori
Ukuran
Panjang (cm) Berat (gr)
L
1820
250300
M
1618
220250
MA
1618
190220
SB
1617
170190
SA
1516
140170
SS
1415
130140
Blok
1416
dibawah 130 gr
Sumber: Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika. 2009
Ukuran standarisasi asinan timun jepang ini dapat berubahubah setiap periode. Hal
ini dikarenakan standarisasi ini disesuaikan dengan permintaan dari konsumen yang berada
di Jepang. Dalam setiap tahunnya permintaannya berubahubah.
Setelah proses standarisasi selesai, kemudian disiapkan peti atau kotak yang terbuat
dari kayu dengan ukuran panjang 105 cm, lebar 83 cm, dan tinggi 64 cm.didalam peti
tersebut dilapisi 10 lembar sak semen dan 2 kantong plastik. Buah timun yang telah
diseleksi menurut grade masingmasing kemudian ditimbang dan dikemas dalam peti
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tersebut dengan posisi miring.begitu seterusnya sampai mencapai 250 kg kemudian diberi
air larutan garam agar tidak kering. Pemberian air ini secukupnya hingga seluruh buah
terendam, kemudian ditutup dengan plastik, selanjutnya diatas plastik diberi garam seberat
kurang lebih 10 kg. Kemudian plastik diikat dengan kuat, kemudian ditutup dengan sak
semen dan papan, dipaku serta diklaim dan disimpan ditempat penyimpanan.
i.

Pembumbuan Asinan Timun
Pembumbuan dilakukan di PT. Karoma Bumi Wasesa. Produkproduk fermentasi

sayuran seperti sawi asin, kubis asam (sauerkraut) dan asinan timun merupakan hasil dari
proses fermentasi yang berlangsung secara selektif dan spontan. Pembuatannya cukup
mudah sehingga banyak dilakukan secara tradisional atau dalam skala rumah tangga.
Fermentasi spontan adalah fermentasi yang terjadi tanpa penambahan mikroba dari luar
(starter), mikroba yang tumbuh terdapat secara alami pada medium (yang dalam hal ini tentu
sebagai mediumnya adalah sayuran) dan medium tersebut dikondisikan sehingga mikroba
tertentu yang melakukan fermentasinya agar dapat tumbuh dengan baik. Walau awalnya
terjadi secara tidak disengaja, fermentasi sayuran dapat mengawetkan sayuran tersebut dan
menghasilkan produk dengan aroma dan cita rasa yang khas. Pada produk fermentasi
sayuran, mikroba yang melakukan fermentasi adalah dari jenis bakteri penghasil asam
laktat. Dalam pembuatannya, sayuran direndam dalam larutan garam berkadar 520% atau
diberi garam secara kering sebanyak 3,5% berat sayuran. Larutan garam tersebut
menyebabkan hanya bakteri asam laktat yang dapat tumbuh. Adanya garam menjadikan air
dan zat gizi seperti gula tertarik keluar secara osmosis dari selsel sayuran. Gulagula dalam
cairan tersebut merupakan makanan bagi bakteri asam laktat, yang selanjutnya diubah
menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang berfungsi sebagai pengawet produk tersebut.
Kondisi yang anaerobik mutlak diperlukan agar fermentasi berjalan dengan baik. Suhu
selama proses fermentasi juga sangat menentukan jenis mikroba dominan yang akan
tumbuh. Umumnya diperlukan suhu 30ºC untuk pertumbuhan mikroba.
Asinan sayur adalah sayuran yang diawetkan dengan asam yang dihasilkan oleh
mikroorganisme selama proses fermentasi. Fermentasi sayuran berlangsung secara selektif
dan spontan, salah satunya adalah dalam pembuatan asinan timun. Tujuan dari fermentasi
sayuran adalah pertamatama adalah mengawetkan bahan pangan tersebut, dan kedua adalah
menghasilkan produk dengan sifat inderawi yang khas, khususnya aroma dari cita rasanya.
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Jenis sayuran yang digunakan antara lain: kubis, jagung, sawi hijau, ketimun, bawang
merah, bawang putih, dan sebagainya. Bakteri asam laktat secara alami terdapat dalam
sayuran ini.

Dalam proses fermentasi sayuran bakteri asam laktat, misalnya Leuconostoc

mesenteroides, Leuconostoc plantarum dan Leuconostoc brevis, memfermentasi gulagula
yang terdapat dalam jaringan sayuran menjadi asam, terutama asam laktat. Kadar asam yang
dihasilkan berkisar antara 0,8 – 1,5%
Dalam fermentasi spontan perlu diperhatikan kondisi lingkungan yang memungkinkan
pertumbuhan mikroba pada bahan organik yang sesuai. Mutu hasil fermentasi sayuran
tergantung pada jenis sayuran, mikroba yang bekerja, konsentrasi garam, suhu dan waktu
fermentasi, komposisi substrat, pH adan jumlah oksigen. Pada awal fermentasi asam laktat,
bakteri yang tumbuh pertama adalah Leuconostoc mesenteroides yang akan menghambat
pertumbuhan bakteri awalnya dan meningkatkan produksi asam dan karbondioksida
sehingga menurunkan pH dan tercipta kondisi yang anaerobic. Fermentasi dilanjutkan oleh
jenisjenis bakteri yang lebih tahan terhadap pH rendah, yaitu Lactobacilus brevis,
Pediococcus cereviseae, Lactobacillus plantarum. Bakteribakteri ini menghasilkan asam
laktat, CO2, ethanol dan asam asetat (Vaughn, 1982).
Pada fermentasi jenis ini garam menarik air dan zatzat gizi dari jaringan sayuran. Zat
zat gizi tersebut melengkapi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat yang telah
terdapat di permukaan kulit timun. Garam bersama dengan asam yang dihasilkan oleh
fermentasi menghambat pertumbuhan dari organisme yang tidak diinginkan dan menunda
pelunakan jaringan timun yang disebabkan oleh kerja enzim. Kadar garam yang cukup
memungkinkan pertumbuhan serangkaian bakteri asam laktat dalam urutannya yang
alamiah dan menghasilkan asinan dengan komposisi yang tepat. Jumlah garam yang kurang
bukan hanya dapat mengakibatkan pelunakan jaringan, tetapi juga kurang menghasilkan
flavour.
Mikroorganime yang berperan dalam pembuatan asinan timun adalah jenisjenis
bakteri penghasil asam laktat, seperti Lactobacillus cucumeris, Lactobacillus pentoaceticus
dan Leuconostoc mesenteroides.
Dalam proses fermentasi sayuran, bakteri asam laktat, misalnya Leuconostoc
mesenteroides, Leuconostoc plantarum dan Leuconostoc brevis, memfermentasi gulagula
yang terdapat dalam jaringan sayuran menjadi asam, terutama asam laktat. Kadar asam yang
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dihasilkan berkisar antara 0,8 – 1,5% (dinyatakan sebagai asam laktat). Tipe fermentasi ini
berlangsung dalam suatu larutan garam berkonsentrasi 521%. Larutan garam tersebut
menyebabkan hanya bakteri asam laktatlah yang tumbuh. Garam juga menyebabkan cairan
yang terdapat dalam sayuran tertarik keluar melalui proses osmosa. Gulagula dalam cairan
tersebut merupakan makanan bagi bakteri asam laktat, yang selanjutnya diubah menjadi
asam laktat. Asam laktat inilah yang berfungsi sebagai pengawet produk tersebut. Lama
proses fermentasi berkisar antara 1 hari (fermentasi sehari), beberapa hari (fermentasi
pendek), sampai beberapa bulan (fermentasi panjang)
Kadar garam yang terlalu rendah (kurang dari 5%), mengakibatkan tumbuhnya bakteri
proteolitik (bakteri yang menguraikan protein), sedangkan konsentrasi garam lebih dari 21%
akan memungkinkan tumbuhnya bakteri halofilik (bakteri yang menyenangi kadar garam
tinggi). Oleh karena itu kadar garam harus dipertahankan selama proses fermentasi. Karena
garam menarik air dari jaringan sayuran, maka selama proses fermentasi harus secara
periodik ditambahkan garam pada medium fermentasi.
Setelah proses pengasinan, untuk timun jenis white melon, sebelum diekspor ke Jepang
masih harus melalui proses selanjutnya yaitu proses pengkasuan. Sedangkan untuk timun
jenis karimori diekspor dalam bentuk asinan tanpa bumbu, sesuai permintaan dari
konsumen di Jepang. Proses pengkasuan ini menggunakan bumbu yang berasal dari ampas
sisa pembuatan sake. Kasu ini berupa cairan kental yang berwarna coklat kekuningan. Kasu
ini diimpor dari Jepang, yang biaya pembeliannya di tanggung oleh pihak Jepang,
sedangkan pihak perusahaan hanya menanggung biaya pengirimannya saja. Proses
pengkasuan ini dilakukan oleh PT. Karoma Bumi Wasesa yang berlokasi di Cepogo,
pemilihan lokasi didataran tinggi, karena kasu ini akan berubah warna dan mengering
apabila disimpan di dataran rendah yang bersuhu tinggi. Proses pengkasuan ini bertujuan
untuk mengurangi kadar garam dalam asinan.

Tahaptahap dalam proses pengkasuan adalah sebagai berikut:
1.

Pencucian
Asinan timun dicuci dengan menggunakan air larutan garam 2021% yang sudah
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terdapat didalam peti, tujuan dari pencucian ini adalah untuk membersihkan sisa garam
yang masih menempel di asinan.

2.

Seleksi
Setelah dicuci asinan tersebut diseleksi untuk memisahkan timun yang cacat dan
luka dengan timun yang berkualitas baik. Asinan timun yang telah lolos seleksi
kemudian dikelompokan menurut ukurannya.

3.

Pengkasuan I (kasu S)
Proses pembumbuan I ini menggunakan kasu S yang merupakan sisa dari kasu C.
asinan timun ini diolesi dengan kasu S kemudian disusun miring di dalam peti yang
sebelumnya telah ditambahkan kasu S hingga merata. Pada setiap lapisan ditutup dengan
kasu S dengan ketebalan kurang lebih 34 cm. untuk 250 kg asinan timun diperlukan
250 kg kasu. Proses pengkasuan I ini memerlukan waktu 30 hari. Dari proses
pengkasuan I ini diharapkan kadar garamnya turun menjadi 19%. Apabila masih lebih
dari 19% waktu pengkasuan dapat diperpanjang.

4.

Pengkasuan II (kasu C)
Setelah melalui proses pengkasuan I asinan timun ini dibersihkan dari sisa kasu S
yang nantinya akan menjadi kasu Z. setelah itu diolesi dengan menggunakan kasu C .
Proses ini juga memerlukan waktu 30 hari, kadar garam yang diharapkan adalah sebesar
17% apabila kadar garam masih diatas 17% maka waktu pengkasuan diperpanjang.

5.

Pengkasuan III (Kasu C baru) dan packing
Timun yang telah melalui proses pengkasuan II dibersihkan dari sisa kasu C yang
kemudian akan menjadi kasu S. Setelah itu timuntimun tersebut diolesi dengan kasu C
baru. tahaptahapnya sama dengan tahapan proses pengkasuan I dan II, hanya saja peti
yang digunakan berkapasitas 360 kg. Untuk 360 kg asinan timun diperlukan kasu C baru
sebanyak 170 kg. Proses ini adalah proses terakhir sebelum dikirim ke Jepang.
F. Mesin dan Peralatan Proses
1. Timbangan
a.

Fungsi : Menimbang timun segar yang telah dibelah
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Jumlah mesin: 1 buah di Perusahaaan Timun Agrindo Boga Santika dan 2 buah di

PT. Karoma Bumi Wasesa.

Gambar 4.10 Timbangan
2. Pisau pembelah
a.

Fungsi: Membelahan timun karimori.

b.

Jumlah pisau pembelahan:10 buah.

Gambar 4.11 Alat Pembelah (Pisau Pembelah)
3. Mesin pembelah
Mesin pembelah yaitu alat untuk membelah white melon yang berukuran besar dengan
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kapasitas 20 kg/menit.

Gambar 4.12 Mesin Pembelah
4. Pisau pengerok
a.

Fungsi: Menghilangkan isi buah timun.

b.

Jumlah pisau pengerok: 30 buah.

Gambar 4.13 Pisau Pengerok

5. Bak Perendaman
a.

Fungsi: Tempat penggaraman baik penggaraman I maupun II.
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b.

Jumlah bak penggaraman: 50

buah.

Gambar 4.14 Bak perendaman.
6. Timbangan analitik
Timbangan analitik yaitu alat yang digunakan untuk menimbang asinan timun Jepang
pada saat grading dengan kapasitas maksimal 5 kg.
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Gambar 4.15 Timbangan Analitik
7. Meja kerja
Fungsi: Sebagai tempat bekerja karyawan pada saat pengkasuan asinan white melon.

8. Forklif
Fungsi: Sebagai alat pengangkut atau pemindah drum ataupun petipeti kemasan asinan dan
peti peti kasu.

Gambar 4.16 Forklif
9. Pisau pembelah
Pisau pembelah yaitu alat untuk membelah karimori dan white melon yang berukuran
kecil.
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10. Saringan plastik
Saringan plastik yaitu alat untuk mengambil busa di bak perendaman.
11. Ember plastik
Ember plastik yaitu alat untuk mengambil larutan garam dan air dari bak air dan bak
perendaman.
Kapasitas

: 10 liter

12. Selang plastik
Selang plastik yaitu alat untuk saluran air dan untuk saluran larutan garam ke bak
perendaman dan tong perendaman.
13. Keranjang plastik
Keranjang plastik yaitu wadah untuk karimori dan white melon pada saat penimbangan.
Kapasitas

: 35 kg

14. Batu penekan
Batu penekan yaitu batu yang digunakan untuk menekan papan kayu pada saat proses
perendaman.
Berat

: 20 % dari berat timun Jepang yang diasinkan

15. Papan kayu
Papan kayu yaitu kayu yang digunakan untuk menutupi lapisan timun Jepang pada saat
proses penggaraman.
16. Peti kayu
Peti kayu yaitu wadah untuk mengemas asinan timun Jepang
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Gambar 4.17 Peti Kayu
G. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu merupakan teknik serta kegiatan operasional yang digunakan untuk
memenuhi persyaratan mutu. Pengendalian mutu meliputi monitoring suatu proses, melakukan
tindakan koreksi bila ada ketidaksesuaian dan menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang
kurang baik pada tahap rangkaian mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis.
(Kadarisman, 1994).
Menurut Kadarisman (1994), untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan
yang diharapkan oleh konsumen serta mampu untuk bersaing secara global, maka perusahaan
perusahaan mengacu pada sistem pengendalian mutu yang ditempuh dengan upaya upaya sebagai
berikut :
1.

Pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku baik bahan penolong maupun bahan

tambahan industri harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

2.

Aspekaspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu persyaratan persyaratan dan kontrak

pembelian, pemilihan pemasok, kasepakatan tentang metode metode verifikasi, penyelesaian
perselisihan mutu, perencanaan dan pengendalian pemeriksaan dan yang paling terakhir yaitu
tentang catatan catatan mutu penerimaan bahan.
3.

Pengendalian proses produksi. Pengendalian proses produksi dilakukan secara terus

menerus meliputi kegiatankegiatan antara lain, pengendalian bahan dan kemampuan telusur
dengan inti kegiatan ini adalah sebagai inventory system, dengan tujuan untuk pengendalian
kerusakan bahan baku, pengendalian dan pemeliharaan alat, proses khusus, yaitu proses
produksi yang kegiatan pengendaliannya merupakan hal yang sangat penting terhadap mutu
produk, dan yang terakhir yaitu pengendalian dan perubahan proses produksi.
4.

Pengendalian produk akhir. Tujuan utama dari pengendalian mutu produk akhir yaitu

untuk mengetahui apakah item atau lot yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Ada beberapa pengendalian mutu yang dilakukan di Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika
dan PT.Karoma Bumi Wasesa yaitu :
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Pengendalian Mutu Bahan Baku dan Bahan Pembantu

1.

Bahan baku merupakan faktor yang menentukan dalam proses produksi atau pengolahan
bahan makanan. Jika bahan baku yang digunakan bermutu baik, maka diharapkan produk yang
akan hasilkan juga berkualitas baik. Menurut Kadarisman (1994), pengadaan bahan baku baik
bahan penolong maupun bahan tambahan industri harus direncanakan dan dikendalikan dengan
baik. Aspekaspek penting yang perlu diperhatikan yaitu :
a. Persyaratan persyaratan dan kontrak pembelian
b. Pemilihan Pemasok
c. Kesepakatan tentang jaminan mutu
d. Kesepakatan tentang metode metode verifikasi
e. Penyelesaian perselisihan mutu
f. Perencanaan dan pengendalian pemeriksaan bahan baku
g. Catatan catatan mutu penerimaan bahan baku
Bahan baku dan bahan pembantu dalam proses pengolahan asinan timun meliputi:
a.

Timun Jepang
Bahan baku untuk membuat asinan timun di perusahaan Agrindo Boga Santika agar

didapatkan produk asinan timun yang sesuai dengan permintaan pasar harus memenuhi
kriteria :
1.

Jenis karimori
Timun karimori merupakan salah satu jenis timun jepang, jarak waktu penanaman

timun karimori dengan masa panen sekitar 35 hari. Timun jenis karimori harus dipanen
setiap hari. Apabila setiap hari tidak dipanen akan cepat tua sehinga timbul kerak seperti
buah pecahpecah (ngenet).
Setelah mengalami masa panen, kualitas timun semakin buruk. Buah timun yang
dipetik, selambatlambatnya 24 jam setelah pemetikan harus segera diolah.
Buah timun harus disortasi terlebih dahulu sebelum diolah. Syarat utama buah
timun karimori diolah menjadi asinan timun adalah penampilannya bagus dengan
kriteria segar (tidak layu), bentuknya bulat lonjong atau oval, tidak berbentuk botol,
lurus/tidak bengkok, mulus tidak cacat (luka), tidak ngenet (pecahpecah), tidak ada
kerak, tidak ada bintik hitam, tidak berkulit kasar. Standar ukuran timun jepang
karimori segar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Standar Ukuran Timun Segar Jenis Karimori
Ukuran Berat buah utuh
(size)
(gr)

Panjang
(cm)

Diameter
(cm)

L
500600
1820
7,58
M
400600
1618
77,5
Sa
300360
1516
77,5
Sb
360400
1516
77,5
Ss
260290
1314
6,57
Sumber : Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika, 2009

Jumlah
permintaan
4%
15%
41%
13%
17%

Keterangan dari tabel diatas adalah presentase pemintaan dari konsumen yaitu dari
pihak jepang. Jepang sangat menginginkan asinan timun karimori segar yang berukuran
SA yaitu dengan berat 300 sampai 360 gram dengan panjang 15 sampai 16 cm dan
dengan diameter sekitar 7,0 sampai 7,5 cm. persentase permintaan asinan timun
karimori yang berukuran SA sebesar 41%.
2.

Jenis white melon
Timun jenis white melon merupakan salah satu jenis timun jepang. Jarak waktu

penanaman timun white melon dengan masa panen sekitar 34 hari, pemanenan
dilakukan setiap 2 hari sekali, karena timun jenis white melon lebih tahan kerusakan
dibanding karimori.
Timun yang paling bagus kualitasnya adalah timun yang pertama kali dipanen,
semakin lama masa panen, kualitas timun semakin buruk. Buah timun yang dipetik,
selambatlambatnya 24 jam setelah pemetikan harus segera diolah, bila tidak maka akan
menghasilkan timun yang berongga (berlubang).
Buah timun harus disortasi terlebih dahulu sebelum diolah. Syarat utama buah
timun White melon diolah menjadi asinan timun adalah penampilannya bagus dengan
kriteria segar (tidak layu, bentuknya ulat lonjong atau oval, tidak berbentuk botol,
lurus/tidak bengkok, mulus tidak cacat (luka), tidak ngenet (pecahpecah), tidak ada
kerak, tidak ada bintik hitam, tidak berkulit kasar, berwarna kuning keputihan.
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Tabel 4.4 Standar Ukuran Timun Segar Jenis White Melon
Ukuran Berat buah
Panjang
Diameter
Klasifikasi
(Size)
utuh(gr)
(cm)
(cm)
L
12001500
2832
810
Kelas A
M
10001200
2528
9
Kelas A
S1 A
8501000
2325
8
Kelas A
S1 B
800850
2223
8
Kelas A
S1 C
700800
2022
8
Kelas A
S2 A
600650
1921
8
Kelas A
S2 B
550600
1819
8
Kelas A
Block
Min 500
Min 16

Kelas B
Sumber :Perusahaan Timun Agrindo Boga Santika, 2009
Untuk menjaga agar buah timun tetap dalam keadaan segar, maka buah timun
dipetik dari kebun petani pada pagi hari, kemudian timun dimasukkan atau dikemas
didalam karung, kemudian dilakukan pengangkutan dengan cara hatihati agar buah
tidak cacat fisik akibat benturanbenturan selama proses pengangkutan berlangsung.
Timun segar tidak membutuhkan tempat penyimpanan khusus, karena biasanya langsung
diproses menjadi asinan.
Pengendalian mutu bahan baku timun jepang yang dilakukan oleh perusahaan
Agrindo Boga Santika sudah memenuhi standar karena sudah memenuhi kriteria mutu
timun. Olahan asinan (asinan timun) yang dikehendaki luar negeri yaitu timun yang
bentuknya bagus, tidak cacat, bulat, panjang antara 1620 cm, serta berdiameter 1,52
cm. Perusahaan Agrindo Boga Santika menerapkan pengendalian mutu bahan baku pada
proses pemanenan buah timun yang dilakukan pada pagi hari agar buah timun tetap
segar dan dapat segera diproses, dalam pemetikannya menggunakan gunting agar tidak
merusak tanaman timun.

b.

Garam
Garam yang digunakan di Perusahaan timun Jepang Agrindo Boga Santika, untuk

proses produksi dipilih garam yang bersih, kenampakannya berwarna putih, butiran
garamnya halus sehingga mudah terlarut, garam tersebut agar tetap terjaga kebersihannya
maka perlu penyimpanan yang baik yaitu ditempatkan diruangan terpisah dari ruang
produksi, agar tidak terkontaminasi dengan air maupun kotoran yang dapat menyebabkan
garam tersebut menjadi rusak atau tidak layak pakai untuk proses produksi asinan.
Di Perusahaan Timun Jepang Agrindo Boga Santika tidak dilakukan pengawasan mutu
garam, yaitu pengawasan mikrobiologis yang meliputi analisa secara teratur untuk
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memeriksa apakah bahan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan
asinan timun.
c.

Kasu
Kasu yang dipergunakan untuk proses pembumbuan yaitu kasu yang berwarna

kecoklatan. Kasu yang konsistensinya seperti pasta lebih baik dari pada yang padat, karena
sebagian besar kasu yang padat dapat mengakibatkan timun menjadi loyo. Masa kadaluarsa
kasu yaitu sampai 3 bulan, oleh karena itu kasu yang lebih dulu datang dipergunakan
terlebih dahulu.
Kasu yang dipergunakan PT. Karoma Bumi Wasesa ada 3 macam yaitu kasu S yang
merupakan sisa penggunaan kasu C, kasu C yang merupakan sisa penggunaan kasu C baru
dan Kasu C Baru yang merupakan sisa penggunaan kasu H, kasu H ini sendiri hanya
digunakan di Jepang. Untuk menjaga kasu agar tetap bagus untuk proses pembumbuan
dengan cara disimpan dalam peti kayu yang tertutup rapat, dengan suhu penyimpanan 1828
C. Jika suhu penyimpanan lebih dari 280 C, maka kasu akan mengeluarkan cairan coklat

0

dan menurunkan kualitas kasu.
Di PT. Karoma Bumi Wasesa tidak dilakukan pengawasan mutu mengenai kadar
kandungan serta komposisi penyusun kasu tersebut. Padahal pengawasan mutu bahan baku
atau bahan pembantu sangat berpengaruh pada proses pengolahan yang akan dilakukan.
Pengendalian Mutu Proses Pengolahan

2.

Pengendalian proses produksi dilakukan secara terusmenerus meliputi kegiankegitan
antara lain, pengendalian bahan dan kemampuan telusur dengan inti kegitan ini adalah sebagai
inventori sistem. Pengendalian ini untuk mengendalikan kerusakan bahan baku, pengendalian
dan pemeliharaan alat, proses khusus yaitu proses produksi yang kegitan pengendaliannya
merupakan hal yang sangat penting tehadap mutu produk yaitu pengendalian perubahan proses
produksi (Kadarisman, 2001).
Pengendalian Mutu Proses Pengolahan Asinan Timun Karimori dan White

3.
Melon.
a.

Pembelahan
Di perusahaan Agrindo Boga Santika timun yang sudah disortasi harus dibelah dengan

menggunakan pisau pembelah dan mesin gergaji pembelah. Timun Karimori dibelah dengan
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menggunakan pisau pembelah yang ukurannya sudah disesuaikan. Jika hasil panenan timun
white melon dalam jumlah banyak, maka timun white melon yang berukuran S2 sampai L,
biasanya dibelah dengan menggunakan mesin gergaji pembelah. Timun white melon yang
berukuran blok dibelah dengan pisau pembelah.
Selama proses pembelahan harus dapat diperkirakan apakah buah tersebut akan
memenuhi ukuran standar (panjang dan beratnya) jika dibelah menjadi dua bagian yang
sama.
Pengendalian mutu pada proses pembelahan di Perusahaan Agrindo Boga Santika
sudah cukup bagus, yaitu pada pembelahannya menggunakan pisau pengiris khusus dan
menggunakan pisau pembelah yang tajam disesuaikan dengan standar ukuran.
b.

Pengerokan Biji Timun
Pengerokan bertujuan untuk menghilangkan isi buah timun sampai bersih. Di

perusahaan Agrindo Boga Santika proses pengerokan biji timun menggunakan alat yang
terbuat dari stainless steel. Karena bahan tersebut tahan korosi dan tidak bereaksi dengan
timun dan garam, sehingga tidak membahayakan.
Syarat pengerokan biji timun karimori menggunakan alat pengerok yang berbentuk
lancip dan tajam, karena timun karimori mengandung kadar air sedikit sehingga sulit untuk
menghilangkan bijinya. Syarat pengerokan white melon menggunakan alat pengerok yang
tumpul/tidak tajam, karena timun white melon mengandung banyak air sehingga bijinya
mudah untuk dibersihkan.
Untuk menghasilkan kerokan yang membentuk bibir buah, pengerokan biji dilakukan
secara hatihati. Cara mengeroknya yaitu dengan meletakkan alat pengerok ditengah timun
kemudian ditekan kebawah dan tarik lalu diputar pada ujungnya, setelah itu diratakan dan
dihaluskan dengan pengeroknya.
Pengendalian mutu pada proses pengerokan di perusahaan Agrindo Boga Santika
sudah cukup standar yaitu menggunakan alat pengerok yang terbuat dari bahan stainless
steel, karena bahan tersebut tahan korosi dan tidak bereaksi dengan timun dan garam, dalam
arti tidak membahayakan pada proses selanjutnya. Selain itu pengerokan dilakukan dengan
hatihati agar tidak melukai daging buah.
c.

Pembuatan Larutan Garam
Konsentrasi kadar larutan garam yang ditambahkan pada proses pengolahan asinan
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timun di peruhaan Agrindo Boga Santika adalah sebanyak 23%. Fungsi larutan garam
adalah sebagai pemancing agar garam dala proses penggaraman cepat keluar.
Cara pembuatan larutan garam dengan menggunakan tong plastik besar yang diisi 200
liter air bersih, kemudian di tambah garam 1 karung (46 kg) dan diaduk selama 30 menit.
Hingga kadar garam mencapai konsentrasi 23%.
Cara mengetahui besarnya kadar garam dengan menggunakan alat yaitu boume. Jika
buoume belum menunjukkan angka konsentrasi larutan 23%, maka larutan ditambahkan
garam dan diaduk lagi hingga mencapai kadar larutan garam 23% . Jika boume
menunjukkan angka konsentrasi larutan garam lebih dari 23% maka ditambah air agar
mencapai konsentrasi 23%.
d.

Penggaraman I
Tujuan dari proses penggaraman I adalah untuk menghilangkan getah pada daging

buah. Pada proses penggaraman I ini air dari sel daging buah timun keluar dengan
menembus membran sel dan mengalir kedalam larutan garam.
Pada proses penggaraman I timun disusun rapi, mendatar untuk memudahkan
penataan dan memudahkan pengambilan timun setelah penggaraman I selesai. Setiap
mendapat satu deret atau satu lapis buah timun yang disusun dalam bak penggaraman
langsung ditaburi garam grosok/kristal sampai merata.
Garam grosok yang dibutuhkan untuk menaburi timun pada penggaraman I adalah
sebanyak 23% dari berat buah timun segar. Peletakan timun pada bak penggaraman
maksimal pada ketinggian 2 meter, untuk menghindari terjadinya luapan air karena
bertambahnya jumlah air akibat keluarnya air dalam buah timun.
Waktu penggaraman I untuk timun karimori dan white melon berbeda. Timun
karimori penggaramannya berlangsung selama 5 hari sedangkan timun white melon selama
1 hari. Perbedaaan waktu penggaraman I tersebut karena kadar air yang terkandung berbeda.
Timun karimori mengandung kadar air sedikit, teksturnya agak keras (padat) sehingga
menyebabkan kadar garam sulit meresap kedalam daging buah.
Setelah timun tertata pada bak penggaraman

kemudian

ditambahkan

larutan

garam 23% sebanyak satu ember ( 10 liter). Bak penggaraman ditutup dengan menggunakan
papan dari kayu dan diberi beban kayu sebanyak 20% yaitu berat awal timun. Tujuan
penambahan beban kayu seberat 20% yaitu agar air dalam timun dapat keluar dan timun
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tidak mengapung.
Penggaraman I timun karimori lebih lama jika dibanding timun white melon, hal itu
karena daging buahnya lebih keras sehingga lebih lama mengabsorsi larutan garam serta
menghilangkan getah buahnya.
e.

Penggaraman II
Garam grosok/kristal yang digunakan untuk penggaraman II adalah sebesar 18% dari

berat awal timun. Penambahan pada penggaraman II lebih kecil dari penggaraman I karena
pada penggaraman II kadar air dalam timun sudah berkurang. Penggaraman II timun
karimori dan white melon berlangsung selama 30 hari, namun semakin lama waktu
penggaraman II, maka produk asinan yang dihasilkan akan semakin bagus.
Tujuan dari penambahan garam sebesar 18% dari berat awal timun untuk
menghasilkan asinan timun dengan kadar garam 23% dalam waktu 30 hari. Setelah
penambahan garam grosok adalah penambahan larutan garam 23% yang sudah dibuat
terlebih dahulu. Penambahan larutan garam kurang lebih 10 liter, apabila pada penggaraman
II hanya menggunakan larutan garam tanpa menggunakan garam grosok, maka konsentrasi
larutan garam akan berkurang.
Pada penggaraman II tempat penggaraman ditutup rapat dengan papan sehingga
dikondisikan dalam keadaan vakum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari timbulnya
jamur dan cendawan.
Pada penggaraman II menghasilkan buih yang berwarna putih susu dalam jumlah
banyak sebagai akibat pencampuran garam dengan getah timun. Jika tidak dihilangkan buih
tersebut dapat mengakibatkan warna asinan timun menjadi merah sehingga setiap kali buih
muncul dipermukaan harus segera dihilangkan menggunakan saringan.
Selama proses penggaraman II belangsung setiap hari dilakukan pengecekan kadar
garam. Pengecekan kadar garam bertujuan untuk mengontrol kadar garam yang terkandung
pada asinan. Pada minggu pertama kadar garam belum stabil, karena belum semua kadar
garam terlarut. Setelah memasuki minggu ke dua kadar garam sudah mulai stabil yaitu
23%24%. Setelah minggu pertama jika kadar garam kurang dari 23% maka perlu
ditambahkan larutan garam hingga mencapai kadar garam 23%.
f.

Pengepakan
Peti yang digunakan untuk pengepakan di PT Agrindo Boga Santika disesuaikan
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dengan grade ukuran asinan timun karimori dan white melon. Peti kayu yang akan
digunakan untuk pengepakan diperiksa dulu jika ada paku yang lepas atau peti peti kayu
yang patah diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan untuk proses pengepakan.
Pengepakan asinan timun didalam peti kayu dilakukan dengan mengikat plastik secara
rapat dan diusahakan tidak ada gelembung udara.
Pengendalian Mutu Produk Akhir Kasuzuke White Melon

4.

Kualitas kasuzuke white melon dapat diketahui dengan beberapa pengujian yaitu
diantaranya dengan pengujian kadar garam, pengujian secara organoleptik, serta dengan
pengukuran panjang dan berat. Pengujian kadar garam dilakukan dilakukan sebanyak dua kali,
yaitu setelah pengkasuan kasu S dengan standar kadar garam produk dibawah 19% dan setelah
pengkasuan kasu C dengan standar kadar garam dibawah 17%.
Analisa Kadar Garam

5.

Tujuan analisa kadar garam yaitu untuk mengetahui besar kadar garam yang terkandung
pada asinan timun. Cara menanalisa kadar garam adalah sebagai berikut:
a.

Mengambil sampel asinan timun

b.

Mengambil bagian sampel paling tengah dan menimbangnya sebesar 50 gram.

c.

Menyiapkan aquadest sebesar 500 ml.

d.

Sampel sebesar 50 gr tersebut di blader dengan ditambah aquadest 350 ml, dan

dimasukkan dalam labu ukur 500 ml.
e.

Memindahkan larutan tersebut kedalam beker glass 500 ml dan kemudian diaduk

dengan menggunakan alat pengaduk yang digerakkan oleh tenaga listrik selama 15 menit.
f.

Menyaring larutan tersebut dengan kertas saring kemudian filtratnya diambil.

g.

Melakukan titrasi dengan cara:
1.

Mengambil filtrate sebesar 500 ml dan dimasukkan dalam Erlenmeyer.

2.

Menambahkan aquadest sebesar 10 ml dan ditambah indicator K2CrO4 satu tetes.

3.

Menitrasi larutan tersebut dengan perak nitrat (AgNO30,1 N) sampai terjadi

perubahan dari kuning keruh menjadi merah bata.
h.

Menghtung presentase kadar garam (%NaCl) dengan rumus:
% NaCl = ml AgNO3 x x

x

Atau
% NaCl = ml AgNO3 x 1,169 x 1,002

0,005845 x factor
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Besarnya factor adalah = 1,002
Standar kadar garam
• asinan

= 22  24%

• Asinan + S kasu

= 18%  19%

• Asinan + C kasu

= 14  15

Analisa CCP dan HACCP

6.

a.

Analisis CCP
Analisa CCP menggambarkan suatu proses analisa bahaya yang dilakukan pada setiap

tahapan dan cara penggunaan produk akhir yang mempertimbangkan tingkat keamanan
pangan (produk yang menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh kriteria biologis,
kimiawi maupun fisik) serta tingkat resiko dan cara pencegahannya.
Berdasarkan decision tree yang ada, Perusahaan Agrindo Boga Santita kurang
memperhatikan bahaya yang mungkin timbul baik bahaya biologis,fisik maupun kimiawi.
1.

Decision Tree pada bahan baku
a.

Timun

Bahaya biologis pada timun tidak termasuk CCP dan rantai pada bahaya
biologis putus pada P 1 (pertanyaan 1). Sedangkan bahaya fisik tidak termasuk CCP
dan rantai untuk bahaya fisik putus pada P 3 (pertanyaan 3). Pada bahaya kimiawi
pada timun tidak termasuk CCP, rantai putus pada P 1.
b.

Garam
Bahaya biologis pada garam tidak termasuk CCP dan rantai pada bahaya
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biologis putus pada P 1 (Pertanyaan 1). Sedangkan bahaya fisik tidak termasuk CCP
dimana bahaya fisik putus pada P 3. Pada bahaya kimiawi pada timun tidak termasuk

CCP, rantai putus pada P 1.

c.

Air

Pada bahaya fisik, kimiawi dan biologis pada bahan baku air putus pada P1
d.

Kasu

Pada bahaya fisik, kimiawi dan biologis pada bahan baku kasu putus pada P1

2.

Decision tree pada proses pengolahan

a. Contoh proses penggaraman
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Bahaya biologis pada proses seleksi buah timun putus pada rantai P5 dan
bukan termasuk CCP, sedangkan bahaya fisik putus pada rantai P5 dan bukan
termasuk CCP dan bahaya kimiawi putus pada rantai P1 dan bukan termasuk CCP.

b. Pengawasan CCP Penerimaan Proses Pengolahan
Tabel 4.5 Pengawasan CCP Penerimaan Proses Pengolahan Asinan timun.
Proses
P1 P2 P2a P3 P4 P5 CCP
Keterangan
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Seleksi buah
timun segar
• Biologis

T

T









T

• Kimiawi

T











T

• Fisik

T

T



T





T

T

T

T







T

• Kimiawi

T











T

• Fisik

T











T

T

T

T







T

T









T











T

Y

T



T





T

T











T

Y

T







T

Pembelahan dan
grading
• Biologis

Penimbangan
• Biologis
• Kimiawi
• Fisik
Penghilangan biji
• Biologis
• Kimiawi
• Fisik

Proses
Pembuatan
larutan garam
• Biologis





P1 P2 P2a P3

T







P4



T

P5 CCP



T

Tidak ada kontaminasi
dari mikroba
Tidak ada bahaya
senyawa kimia pada
proses ini.

Adanya kontaminasi
dari alat dan para
pekerja
Tidak ada bahaya
senyawa kimia pada
proses ini.
Tidak ada bahaya fisik
pada proses ini.
Tidak ada kontaminasi
dari alat dan para
pekerja
Tidak ada bahaya
senyawa kimia pada
proses ini.
Tidak ada bahaya fisik
pada proses ini.
Adanya kontaminasi
dari alat
Tidak ada bahaya
senyawa kimia pada
proses ini.
Adanya kemungkinan
pisau pengerok akan
melukai daging buah
Keterangan

Tidak ada kontaminasi
dari mikroba
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T









T









Y

Y



T



• Kimiawi

T









• Fisik

Y

Y



T



• Kimiawi



T


T

• Fisik
Penggaraman 1
• Biologis

b.

T

T


T

T

Tidak ada bahaya
senyawa kimia pada
proses ini.
Tidak ada bahaya fisik
pada proses ini.
Tidak ada bahaya
senyawa kimia pada
proses ini.
Tidak ada bahaya fisik
pada proses ini.

T

Analisis Potensi Bahaya, Titik Kritis, Pengendalian dan Pemeriksaan

Bahan Baku Asinan Timun.
Suatu tahap dimana potensi bahaya bisa dikurangi, dicegah atau dihilangkan. Selain
itu, berbagai tahapan bisa menimbulkan kontaminasi pada makanan sehingga harus
dikendalikan.
1.

Bahan baku asinan timun

Tabel 4.6 Analisis Potensi Bahaya, Titik Kritis, Pengendalian dan Pemeriksaan Bahan
Baku Asinan Timun.
Tahapan
Potensi Bahaya Pengendalian
Pemeriksaan
Penerimaan
Kondisi bahan
•
Bahaya Memilih
pemasok bahan
fisik
baku
yang
•
Benda
mempunyai
asing
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kualitas produk
yang bermutu.
Penyimpanan
Kenampakan
• Kebersihan
tempat
•
Kontam
penyimpanan
inasi dari luar
• Kesesuaian
•
Kondisi
suhu tempat
fisik
bahan
penyimpanan
baku berubah
• Cara
penyimpanan
yang tepat
Penyiapan
•
Memaka Kenampakan
alat
i alat yang
Kontaminasi
bersih
dari lingkungan •
Higienit
dan pekerja
as pekerja
•
Lingkun
gan kerja yang
bersih.

Tahapan
Potensi bahaya
Seleksi bahan Tidak sesuai
baku
dengan stándar
ukuran
Penghilangan
biji timun

Pembuatan
larutan garam
Penggaraman
I

•

Korosi
pada pengerok
sehingga
bereaksi dengan
timun
•
Pisau
pengerok
melukai daging
buah
Kadar garam
terlalu tinggi/
terlalu rendah

Pengendalian
Pemeriksaan
Sortasi bahan baku Kondisi barang
sesuai
dengan
stándar ukuran
•

Menggunaka •
n pisau stainless
an
steel

•

Menggunaka
n pisau pengerok
dengan hatihati
Menjaga kadar
garam agar tetap
23%

Terjadi luapan air Meletakkan timun
karena
pada bak

•

Kenampak

Kenampak
an

Diukur dengan
boume
Mengukur
ketinggian

timun
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II
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bertambahnya
penggaraman dengan
larutan
garam ketinggian max 2m
akibat keluar air
dari dalam buah
timun

dalam bak

Tumbuh jamur
yang
menyebabkan
timun berwarna
merah

Pemeriksaan
kondisi pada saat
penggaraman,
membuang jamur
bila muncul

Tempat penggaraman
rapat dengan papan
dikondisikan daalam
keadaan vakum

Memperpanjang
Pengkasuan
Kadar garam lebih waktu pengkasuan
dari 15%
Proses triming
Seleksi dan Kondisi dan
pengepakan
ukuran tidak
sesuai standar

Analisa kadar
garam
Pengukuran dan
penimbangan
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c.

Analisis Bahaya, Batas Kritis, Monitoring dan

Tindakan Koreksi.
1.

Bahan baku pada asinan timun

Tabel 4.8 Analisis Bahaya, Batas Kritis, Monitoring dan Tindakan
Koreksi Bahan Baku Asinan timun.
Tahapan Bahaya
Parameter CCP
B Nilai Target
CCP
a
t
a
s

Timun

Garam

Ukuran
tidak
sesuai
standar

Adanya
kotoran,
berair

Air

Tercemar
oleh
bakteri,
benda
asing.

Kasu

Adanya
kotoran,
kering

Pemeriksaan saat
menerima bahan baku

Jaminan supplier,
penyimpanan yang tepat.
Sesuai dengan standar air
bersih.
Jaminan supplier,
penyimpanan yang tepat.

K
r
i
t
i
s
U Ukuran sesuai
k dengan standar
u
r
a
n
s
e
s
u
a
i
d
e
n
g
a
n

Monitoring

Pemeriksaan s
menerima bah

Garam yang
mempunyai
kualitas bagus.

Pemeriksaan s
menerima bah
simpan ditemp

Bersih, bebas
kotoran , tidak
berbau.

Pengamatan s
penggunaan

Kasu yang
s mempunyai
t kualitas bagus.
a
n
d

Pemeriksaan p
menerima bah
simpan ditemp
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a
r

B
e
r
s
i
h
,
t
i
d
a
k
b
e
r
a
i
r
.
B
e
r
s
i
h
,
b
e
b
a
s
d
a
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r
i
k
o
t
o
r
a
n

B
e
r
s
i
h
,
t
i
d
a
k
k
e
r
i
n
g
.
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2.

Proses pengolahan Asinan timun.

Tabel 4.9 Analisis Bahaya, Batas Kritis, Monitoring dan Tindakan
Koreksi Proses Pengolahan Asinan Timun.
CCP
Bahaya
Parameter
Batas
Nilai Monito Tindakan
CCP
Kritis
Target
ring
Koreksi
Penggar Bahaya Pengukuran Kadar Mikroba
Cek
Kalibrasi
aman
Biologis kadar garam garam patogen kadar
alat
menggunak
23%
negatif
garam
boume
an boume
7.
Sanitasi Perusahaan
Sanitasi merupakan suatu pengendalian yang terencana terhadap
lingkungan produksi, bahan baku, peralatan dan pekerja untuk mencegah
timbulnya pencemaran pada hasil olahan, kerusakan olahan, terlanggarnya
nilainilai estetika konsumen serta mengusahakan lingkungan kerja yang
bersih, aman serta nyaman.
Adapun sanitasi perusahaan yang diterapkan di Perusahaan Timun
Agrindo boga Santika, serta PT. Karoma Bumi Wasesa adalah sebagai
berikut:
a.

Sanitasi Bangunan Pabrik
Kebersihan bangunan didalam ruangan pabrik merupakan salah

satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Bangunan tempat
proses produksi di perusahaan Timun Agrindo Boga Santika dibuat
sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan, yaitu dengan lantai yang
dibuat agak miring. Sanitasi bangunan di Perusahaan Timun Agrindo
Boga Santika dilakukan dengan membersihkan lantai, serta halaman
disekitar pabrik setiap hari dengan menyapu dan mengepel.
b.

Sanitasi Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang bekerja di bagian proses produksi harus benar

benar menjaga kebersihan. Bentuk sanitasi tenaga kerja yang dilakukan
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yaitu, tenaga kerja harus memakai celemek, dan sepatu karet.
Pemakaian topi penutup rambut ini bertujuan agar tidak ada kotoran
(rambut) yang jatuh pada timun jepang yang akan diolah.
c.

Sanitasi Peralatan
Peralatan

produksi

perlu

mendapatkan

pengawasan

dan

pembersihan untuk menjaga kualitas produk. Sanitasi peralatan yang
dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara mencuci peralatan
produksi sesudah proses produksi selesai, merapikan peralatan
produksi di tempat penyimpanan peralatan.
d.

Sanitasi Selama Proses Produksi
Proses produksi merupakan tahap penting dalam menentukan

kualitas produk akhir yang dihasilkan, untuk itu perusahaan melakukan
sanitasi dengan menjaga kebersihan dan kerapian dalam melakukan
segala bentuk aktivitas produksi terutama dalam membumbui asinan
timun pada proses kasuzuke, mengusahakan agar tidak ada kotoran dan
rambut yang jatuh pada bahan yang diolah maupun pada produk asinan
yang sudah jadi.
e.

Penanganan Limbah Industri
Bahanbahan sisa dan kotoran yang ada di pabrik atau yang

berasal dari pabrik antara lain berupa sisa penggaraman, biji timun,
timun yang tidak lolos seleksi, sisa kasu dan plastik pengemas. Bahan
bahan seperti biji timun, timun yang tidak lolos seleksi dan sisa kasu,
diambil oleh masyarakat sekitar sebagai pakan ternak. Sedangkan
limbah cair berupa sisa penggaraman dialirkan melalui saluran
pembuangan limbah cair yang nantinya mengalir ke sungai dekat
pabrik.
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H.

Analisis Bahaya, Batas Kritis, Monitoring dan Tindakan Koreksi.
a.

Bahan baku pada asinan timun

Tabel 4.8 Analisis Bahaya, Batas Kritis, Monitoring dan
Asinan timun.
Tahapan Bahaya
Parameter CCP
Ba
CCP
tas
Kr
itis
Timun
Ukuran
Pemeriksaan saat
Uk
tidak
menerima bahan baku
ur
sesuai
an
standar
ses
uai
de
Jaminan supplier,
ng
Garam
Adanya
penyimpanan yang tepat.
an
kotoran,
sta
berair
nd
ar
Sesuai dengan standar air
bersih.
Air
Tercemar
oleh
Be
bakteri,
rsi
benda
h,
asing.
Jaminan supplier,
tid
penyimpanan yang tepat.
ak
Kasu
Adanya
be
kotoran,
rai
kering
r
.
Be
rsi
h,
be
ba
s
da
ri
kot
or
an

Tindakan Koreksi Bahan Baku
Nilai Target

Monitoring

Tin

Ukuran sesuai
dengan standar

Pemeriksaan saat
menerima bahan
baku

Me
pen
pet
me
kua
pan

Garam yang
mempunyai
kualitas bagus.

Pemeriksaan saat
menerima bahan
baku, simpan
ditempat kering

Me
yan
yan

Bersih, bebas
kotoran , tidak
berbau.

Pengamatan saat
penggunaan

Me
yan
bai

Kasu yang
mempunyai
kualitas bagus.

Pemeriksaan pada
saat menerima
bahan baku, simpan
ditempat dingin

Pen
tem
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Be
rsi
h,
tid
ak
ke
rin
g.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan
1. Bahan baku yang digunakan PT. Karoma Bumi Wasesa adalah timun jenis White melon dan
karimori.
2. Proses produksi kasuzuke dilakukan di dua perusahaan yaitu proses pembuatan asinan di
Agrindo Boga Santika dan dilanjutkan dengan penambahan bumbu Kasu di PT. Karoma Bumi
Wasesa
3. Proses pembuatan Kasuzuke (white melon) terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap I yang
dilakukan di Agrindo Boga Santika meliputi : penimbangan, penghilangan biji, penggaraman I,
penggaraman II, pengiriman ke PT. Karoma Bumi Wasesa, meliputi : pencucian timun dan
sortasi, pengkasuan I (kasu S), pengkasuan II (kasu C), seleksi dan Sortasi, pengkasuan II (kasu
C baru), pengepakan dan ekspor.
4. Pengawasan mutu produk akhir kasuzuke white melon dilakukan dengan pengujian kadar
garam, uji organoleptik serta pengukuran panjang dan berat. Produk akhir kasuzuke white
melon yang bagus adalah warna daging coklat kehitaman, tidak belang, tekstur kenyal, tidak
keras dan tidak lunak, tidak ada luka, tidak pecah. Rasa asin dan beraroma sake dengan kadar
garam maksimal 17 %.
5. PT.Karoma Bumi Wasesa mendaapatkan air bersih dengan cara membeli dari agen penjual air
bersih

b. Saran
1. Sebaiknya air sumur perlu dianalisa apakah termasuk air lunak yang tidak mempunyai
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kesadahan atau bukan termasuk air lunak yang mempunyai tingkat kesadahan tinggi. Apabila air
sumur bukan termasuk air lunak maka sebaiknya air yang digunakan adalah air lunak agar
asinan yang dihasilkan tidak ada yang bertekstur lunak, berwarna gelap dan pucat akibat
kandungan mineral dalam air yang mempunyai kesadahan tinggi.
2. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan mengenai tingkat kebersihan agar asinan yang
dihasilkan kelihatan lebih bersih dan lebih menarik.
3. Sangat dianjurkan jika perusahaan dapat lebih meningkatkan efisiensi proses sehingga produk
gagal akibat kesalahan proses dapat diminimalkan.
4. Melakukan grading dan sortasi pada awal proses secara tepat sehingga tidak ada pengulangan
grading dan sortasi pada proses selanjutnya.
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KETERANGAN DENAH

AGRINDO BOGA SANTIKA

PERUSAHAAN ASINAN TIMUN

1. Mushola

:
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2. WC karyawan
3. Kantor adminstrasi
4. Gudang penyimpanan bahan baku
( garam )
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terlalu lembek )
19. Tempat pembakaran sampah plastik
yang sudah tidak dipakai
20. Halaman luar perusahaan

5. Tempat produk jadi hasil proses packing

21. Dapur umum perusahaan

6. Tempat proses packing

22. Tempat parkir karyawan

7. Ruangan trimming dan sortasi produk

23. WC karyawan

8. Produk jadi yang siap dikirim untuk

24. Tempat pembuangan sampah dari sisa

proses selanjutnya ( ke Cepogo )
9. Bakbak berisi air bersih
10. Drumdrum berisi larutan garam
11. Tempat petipeti bekas
12. Tempat perbaikan petipeti bekas
13. Gudang
14. Gudang penyimpanan garam
15. Tempat pengolahan limbah sisa larutan
garam
16. Tempat penerimaan bahan baku
( timun ), pemilihan bahan baku, proses
pembelahan dan pengerokan biji timun
17. Bakbak untuk proses penggaraman II
18. Drumdrum untuk proses penggaraman
I produksi karimori, larutan garam
ataupun drumdrum untuk proses
perendaman produkproduk asinan yang
belum sempurna ( terlalu keras ataupun

proses produksi
25. Tempat penjemuran plastik bekas yang
masih dapat digunakan
26. Tempat penyemaian dan persiapan bibit
timun ( white melon dan karimori )

library.uns.ac.id

KETERANGAN DENAH PT.KAROMA BUMI WASESA
1. Kantor administrasi
2. Laboratorium pengendalian mutu
3. Ruangan ibadah
4. Meja administrasi produksi
5. Meja kerja proses produksi
6. Tempat peti bekas kosong
7. Ruangan peti pengkasuan pertama dan kedua
8. Tempat pemindahan produk jadi ke container
9. tempat fumigasi peti untuk ekspor
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:
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10. Tempat penyimpanan produk jadi
11. Dapur perusahaan
12. Tempat parkir perusahaan
13. Halaman perusahaan
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