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Moto
Pembicaraan yang terarah dapat membangun serta
membina pandangan, pertumbuhan dan kesatuan.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan
menjadi saudara di dalam kesukaan.
Kehidupan akan begitu kejam ketika manusia
merasakan kegelapan, hidup suram tiada arti? Hadapi
rintangan, karena tuhan mempunyai rahasia.
Pantang di ucap kata terlambat untuk sebuah sukses
bila masih ada keyakinan didada balut dengan
emangat dan kemauan, pastikan melalui keberanian
untuk mencoba sukses pasti teraih.
Seseorang meraskan kebahagiaan dan arti cinta
sesungguhnya apabila dia masih mau menghargai
kasih sayang orang lain yang diberikan padanya,
tanpa itu kekecewaan yang akan dirasakan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Tanaman yang termasuk bijibijian yang banyak digunakan oleh
manusia adalah dari jenis serealia. Jenis serealia yang penting antara lain
gandum, jagung dan padi. Pada dasarnya serealia merupakan sumber
karbohidrat walaupun mengandung protein, lemak beberapa vitamin dan
mineral.
Salah satu produk olahan serealia yang paling banyak dimanfaatkan
adalah tepung terigu yang berasal dari bahan dasar gandum. Keistimewaan
tepung terigu diantara serealia lainnya adalah kemampuannya membentuk
gluten pada saat terigu dibasahi dengan air. Tepung terigu banyak digunakan
untuk produkproduk pangan salah satunya adalah mie instan.
Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 35511994, mie instan
didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu
dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan lain
dan bahan makanan yang diizinkan, berbentuk khas mi dan siap dihidangkan
setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Mie
instan umumnya dikenal sebagai ramen. Mie ini dibuat dengan penambahan
beberapa proses setelah diperoleh mie segar. Tahaptahap tersebut yaitu,
pengukusan, pembentukan, dan pengeringan. Kadar air mie instan umumnya
mencapai

58%

sehingga

memiliki

daya

simpan

yang

lama

(Made Astawan, 2003).
Mie merupakan jenis makanan yang sudah begitu akrab bagi sebagian
besar lidah orang Indonesia, bahkan dunia. Makanan yang banyak
mengandung karbohidrat ini menggantikan fungsi nasi sebagai makanan
pokok. Tekstur mie yang kenyal, dapat menyenangkan, dan cara memasaknya
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yang praktis membuat makanan ini banyak digemari. Meskipun bukan makanan asli Indonesia, bisa
dibilang mie sudah menjadi makanan pokok kedua bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Keragaman jenis mie dengan berbagai variasi cara memasaknya menjadikan mie tetap memiliki
banyak peminat. Mie dapat dimasak dengan dicampur berbagai bahan tambahan sehingga menjadi
lebih variatif dan tidak membosankan.(Yuyun, 2008). Salah satu perusahaan mie yang berada di
Indonesia yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Noodles Division. Produk mie yang diproduksi
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Noodles Division yaitu Indomie, Sarimi, Supermi,
Nikimiku dan sakura. Kelima jenis produk ini mempunyai tingkat daya jual/pangsa pasar yang
berbedabeda dan merk Indomie yang paling laku di pasaran sedangkan produk lainnya dibawah
Indomie. Selain itu, produkproduk yang dihasilkan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk,
Noodles Division lebih menguasai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan mie instan lainnya
hal ini dapat dilihat dari tingkat penjualan produk mie instan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk,
Noodles Division.
Pengawasan mutu merupakan kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal
mutu (standar) dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan kata lain pengawasan mutu merupakan
upaya untuk mempertahankan mutu dari bahan yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi
produk yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Dalam pengawasan mutu
ini semua prestasi barang dicek menurut standar dan semua penyimpanganpenyimpangan dicatat
dan dianalisa (Assauri, 1980).
Aktivitas kendali mutu terpadu harus ada dalam semua operasi utama yaitu pemasaran,
rekayasa rancangan, produksi, hubungan industrial, pelayanan, dan bidangbidang pokok yang
serupa. Setiap upaya perbaikan mutu dan pemeliharaan mutu baik itu berupa perubahan dan
perlengkapan dan tenaga kerja, dalam struktur yang saling berhubungan, dalam arus informasi, atau
dalam manajemen dan pengendalian fungsifungsi ini, harus memenuhi syarat baik untuk kontribusi
terhadap dirinya sendiri maupun kontribusi terhadap keefektifan mutu terpadu (Feigenbaum, 1992).
Sebuah perusahaan makanan/minuman di tuntut untuk menghasikan produk yang berkualitas
seehingga perlu adanya pengendalian mutu produk pangan. Untuk menunjang dan memperlancar
proses mutu produk pangan di perlukan karyawan yang di tempatkan pada bagian QC dan QA
karena QC dan QA menurut Hadi QC dan QA merupakan bagian dari pengendalian mutu. QC dan
QA sering di artikan sebagai 2hal yang sama, padahal QC dan QA mempunyai perbedaan yang
sangat nyata sesuai dengan ISO 8402, QA (Quality Assurance) adalah seluruh kegiatan yang
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sistimaik dan terencana yang diterapkan dalam sistim mutu serta didemonstrasikan jika diperlukan,
untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu produk/jaa akan memenuhi
persyaratan mutu. Dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. QA adalah segala sesuatu
yang dilakukan baik didalam maupun diluar laboratorium, untk mencapai suatu produk yang
bermutu. Sedangkan QC adalah tehnik operasional dan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi
persyaratan mutu. Dengan kata lain QC adalah suatu tahapan dalam prosedur yang dilakukan untuk
mengevaluasi suatu aspek teknis pengujian. Karena itu QC merupakan pengendalian, monitoring,
pemeriksaan yang dilkukan untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan dengn benar. Dari kedua
deviisi tersebut jelas bahwa QC merupakan bagian dari QA (Hadi, 2000).
Untuk memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen perusahaan tidak hanya
dituntut untuk membuat barang yang sesuai dengan selera konsumen, tapi dituntut pula agar barang
yang dihasilkan kualitasnya baik. Apabila kualitas barang tersebut kurang baik maka konsumen
akan menjadi kecewa sehingga satu per satu pelanggan akan pindah ke barang lain. Oleh karena itu,
setiap perusahaan harus melakukan pengawasan yang baik terhadap kualitas dari barang yang
dihasilkan, sebab tidak jarang perusahaan yang jatuh hanya karena tidak mampu mempertahankan
kualitasnya. Setiap perusahaan hendaknya memperhatikan dan mengawasi setiap hal dan setiap
kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dari produksinya mulai pembelian bahan baku sampai
barang tersebut dibeli oleh konsumenkonsumennya. Setiap kegiatan yang berpengaruh terhadap
kualitas dari produksinya perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat dan sempurna, sebab
sebagian dari pada nyawa perusahaan terletak disini (Nitisemito, 1981).
Pengontrolan terhadap kualitas produk menjadi faktor yang sangat penting karena dengan
kualitas yang baik akan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan
aset yang sangat berharga bagi produsen untuk kemajuan usahanya. Melalui Kegiatan magang ini
diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek Quality Control sebagai bahan penting dari
keseluruhan kegiatan, dimana pada kesempatan ini topik kajian diambil pada lokasi PT. Indofood
Sukses Makmur Tbk Semarang Jawa Tengah, yaitu produk mie instan.
B.

Tujuan Kegiatan Magang
5. Mengetahui dan memahami proses pengolahan mie instan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk,
Noodles Division Cabang Semarang.
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6. Mengetahui dan memahami pengendalian mutu mie instan di PT. Indofood Sukses Makmur
Tbk, Noodles Division Cabang Semarang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

5. Mie Instan
Mie merupakan salah satu jenis makanan yang sangat populer di Asia,
khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut catatan sejarah, mie
dibuat pertama kali di daratan Cina sekitar 2000 tahun yang lalu pada masa
pemerintahan Dinasti Han. Dari Cina, mie berkembang dan menyebar ke
Jepang, Korea, Taiwan, dan negaranegara di Asia Tenggara termasuk
Indonesia. Di Benua Eropa, mie mulai dikenal setelah Marcopolo berkunjung
ke Cina dan membawa oleholeh mie. Selanjutnya, mie berubah menjadi pasta
di Eropa, seperti yang dikenal saat ini (Suyanti, 2008).
Dalam Standar Nasional (SNI) nomor 33511994, mie instan
didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu
dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan
makanan yang diizinkan, berbentuk khas mie dan siap dihidangkan setelah
dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Mie instan
umumnya dikenal sebagai ramen. Mie ini dibuat dengan penambahan
beberapa proses setelah diperoleh mie segar. Tahaptahap tersebut adalah
pengukusan, pembentukan, dan pengeringan. Kadar air mie instan umumnya
mencapai 5%  8 % sehingga memiliki daya simpan yang lama.
Berdasarkan proses pengeringan, dikenal dua macam mie pengeringan
dengan cara menggoreng menghasilkan mie instan (instant atau fried noodle),
sedangkan pengeringan dengan udara panas disebut mie kering (dried noodle).
Mie instan mampu menyerap minyak hingga 20% selama penggorengan
(dalam proses pembuatan mie) sehingga mie instan memiliki keunggulan rasa
dibanding mie jenis lain. Namun demikian, mie instan diisyaratkan agar pada
saat perebusan tidak ada minyak yang terlepas ke dalam air dan hasilnya mie
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harus cukup kompak dan permukaannya tidak lengket (Astawan, 1999).

6. Bahan Pembuat Mie
g. Bahan Utama
Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mie. Tepung terigu diperoleh dari biji
gandum (Triticum vulgare) yang digiling. Keistimewaan terigu di antara serelia lainnya adalah
kemampuannya membentuk gluten pada saat terigu dibasahi dengan air. Sifat elastis gluten pada
adonan mi menyebabkan mie yang dihasilkan tidak mudah putus pada proses pencetakan dan
pemasakan. Biasanya mutu terigu yang dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar air 14 %,
kadar protein 8%12 %, kadar abu 0,250,60 %, dan gluten basah 24%36 % (Made Astawan,
1999).
Berdasarkan kandungan proteinnya (gluten), terdapat 3 jenis terigu yang ada di pasaran,
yaitu sebagai berikut :
a. Terigu hard flour
Terigu jenis ini mempunyai kadar protein 1213 %. Jenis tepung ini banyak digunakan untuk
membuat mi dan roti. Contohnya adalah terigu cap cakra kembar.
b. Terigu medium hard flour
Jenis tepung ini mengandung protein 9,5%11 %. Tepung ini banyak digunakan untuk
campuran pembuatan mie, roti, dan kue. Contohnya adalah terigu cap segitiga biru.
c. Terigu soft flour
Jenis terigu ini mengandung protein 7%8,5 %. Jenis tepung ini hanya cocok untuk
membuat kue contohnya adalah terigu cap kunci (Suyanti, 2008).
Tepung terigu berfungsi membentuk struktur mie karena glutennya dapat membentuk
struktur tiga dimensi sebagai pembentuk kerangka. Kandungan protein total dalam gandum 7%
18%, lebih kurang 80% penyusun protein adalah fraksi gluten yang merupakan pembentuk
struktur kerangka (Nitasari, 2003).
Pada dasarnya tepung terigu mengandung protein yang merupakan zat gizi yang paling
penting. Dalam sel protein terdapat protein struktural dan metabolik, protein struktural
merupakan bagian integral dari struktur sel dan tidak dapat diekstrasi sehingga menyebabkan
disintegrasi sel tersebut. Protein metabolik dapat diekstrasi tanpa merusak integrasi struktur sel
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itu sendiri. Dalam molekul protein mengandung unsur C, H, O, dan N (Tati Nurmala, 1980).
h. Bahan Tambahan
ix.

Tapioka
Tepung tapioka adalah pati yang diperoleh dari ekstraksi ubi kayu melalui proses
pemarutan, pemerasan, penyaringan, pengendapan pati, dan pengeringan. Proporsi
penggunaan terigu untuk industri pengolahan mie di Indonesia relatif besar. Oleh sebab itu,
pemanfaatan tepung tapioka sebagai pensubstitusi (mengurangi penggunaan) terigu dalam
pembuatan mie diharapkan dapat memberi keuntungan yang cukup besar (Made Astawan,
1999). Tepung tapioka bisa digunakan sebagai bahan alternatif agar mie tetap kenyal. Harga
tepung tapioka lebih murah dibandingkan dengan tepung terigu. Selain sebagai bahan
pembuat mie, tepung tapioka dapat digunakan sebagai “dusting”, yang berguna agar mie
tidak lengket saat dicetak (Yuyun, 2008).
Pati adalah cadangan makanan utama pada tanaman. Senyawa ini campuran dari dua
polisakarida yaitu amilosa dan amilopektin, amilosa terdiri dari 70300 unit glukosa yang
berikatan membentuk rantai lurus. Kirakira 20% dari pati adalah amilosa. Sedangkan
amilopektin terdiri hingga 100.000 unit yang berikatan membentuk struktur rantai
bercabang (Bukkle,1985).
Pengembangan granula pati dalam air dingin dapat mencapai 25%30% dari berat
semula. Pada keadaan tersebut granula pati tidak larut dalam air dingin tetapi terbentuk
suspensi. Dengan makin naiknya suhu suspensi pati dalam air maka pengembangan granula
semakin besar. Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan karena molekulmolekul
amilosa dan amilopektin secara fisik hanya dipertahankan oleh adanya ikatanikatan
hidrogen yang lemah. Atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada muatan negatif
atom oksigen dari gugus hidroksil yang lain (Muchtadi et.al, 1988).

x.

Air
Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, melarutkan garam,
dan membentuk sifat kenyal gluten. Pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air.
Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6–9, hal ini disebabkan
absorpsi air semakin meningkat dengan naiknya pH. Makin banyak air
yang diserap, mi menjadi tidak mudah patah. Jumlah air yang optimum
membentuk pasta yang baik (Anonim, 2009).
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Garam
Garam berperan dalam memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan
fleksibilitas dan elastisitas mi serta mengikat air. Garam dapat menghambat aktivitas
enzim protease dan amilase sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang
secara berlebihan (Winarno, F. G, 1997).

xii.

Soda Abu
Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat dan kalium karbonat
(perbandingan 1:1). Soda abu berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten,
meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie, meningkatkan kehalusan tekstur, serta
meningkatkan sifat kenyal (Made Astawan, 1999).

xiii.

Minyak Goreng
Minyak dapat digunakan sebagai medium penggorengan bahan. Dalam penggorengan,
minyak berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih dan kalori
dalam bahan. Minyak yang telah rusak mengakibatkan kerusakan nilai gizi, tetapi juga
merusak tekstur, flavor dari bahan yang digoreng. Kerusakan minyak selama penggorengan
akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat
proses oksidasi dan polimerisasi akan menghasilkan bahan dengan rupa yang kurang
menarik dan cita rasa yang tidak enak. Hasil oksidasi lemak dalam bahan pangan tidak
hanya mengakibatkan rasa dan bau tidak enak, tetapi juga dapat menurunkan nilai gizi
karena kerusakan vitamin (karoten dan tokoferol) dan asam lemak essensial dalam lemak
(Ketaren, 1986).

14. Proses Pembuatan Mi Instan
Tahapan pembuatan mie terdiri dari tahap pencampuran (mixing), pembentukan lembaran
(roll-sheeting), pembentukan untaian mie (slitting), pemotongan dan pelipatan (cutting and
folding), pengukusan (steaming), penggorengan (frying), pendinginan (cooling) serta pengemasan
(packing) (Anonim, 2008).
Tahap pencampuran bertujuan agar hidrasi tepung dengan air berlangsung secara merata dan
menarik seratserat gluten. Untuk mendapatkan adonan yang baik harus diperhatikan jumlah
penambahan air (28–38%), waktu pengadukan (1525 menit), dan suhu adonan (24–400C) (Anonim,
2008).
Proses

roll-pressing/roll-sheeting

(pembentukan

lembaran)

bertujuan

untuk
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menghaluskan seratserat gluten dan membuat lembaran adonan. Pasta yang dipress sebaiknya tidak
bersuhu rendah yaitu kurang dari 250C, karena pada suhu tersebut menyebabkan lembaran pasta
pecah-pecah dan kasar. Mutu lembaran pasta yang demikian akan menghasilkan
mie yang mudah patah. Tebal akhir pasta sekitar 1,2–2 mm. Di akhir proses
pembentukan lembaran, lembar adonan yang tipis dipotong memanjang selebar
1–2 mm dengan roll pemotong mie, dan selanjutnya dipotong melintang pada
panjang tertentu, sehingga dalam keadaan kering menghasilkan berat standar
(Anonim, 2008).
Setelah pembentukan mie dilakukan proses pengukusan. Pada proses ini
terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dengan terjadinya
dehidrasi air dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mie. Hal ini
disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati
dan gluten lebih rapat. Pada waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan
fleksibel, tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat (Anonim, 2008).
Pengukusan dengan pemanasan akan mengakibatkan perombakan struktur pati dan penurunan
integritas granula sehingga terjadi gelatinisasi. Secara alami senyawa pati bersifat tidak larut dalam
air tetapi menyerap air 1530%. Dengan peningkatan suhu, ikatan H antara molekul amilosa dan
molekul air cenderung lepas. Molekul air pada tingkat energi lebih tinggi dapat memperlemah
struktur pati dan secara bertingkat terjadi hidrolisis molekul pati. Selama mengembang granula pati
melepaskan amilosa dan beberapa molekul amilopektin yang mempunyai derajat polimerisasi lebih
kecil dan meninggalkan granula secara difusi (Kerr, 1950).
Pengeringan adalah pengurangan sejumlah massa air dari suatu bahan. Pengeringan
merupakan proses penting dalam produksi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai
ekonomi produk, mengawetkan produk selama penyimpanan, memantapkan kualitas seperti flavor,
nilai nutrisi serta mengurangi volume produk (Matz, 1984).
Berdasarkan proses pengeringan, dikenal dua macam mie instan. Pengeringan dengan cara
penggorengan menghasilkan mie instan goreng (instan fried noodle), sedangkan pengeringan
dengan udara panas disebut mie instan kering (instan dried noodle). Mie instan goreng mampu
menyerap minyak hingga 20% selama penggorengan (dalam proses pembuatan mie) sehingga mie
instan goreng memiliki keunggulan rasa dibandingkan mie jenis lain. Namun demikian, mie instan
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goreng disyaratkan agar pada saat perebusan tidak ada minyak yang terlepas ke dalam air dan
hasilnya mie harus cukup kompak dan permukaan tidak lengket (Made Astawan, 2003).
Setelah pengukusan, mie digoreng dengan minyak pada suhu 140–1500C
selama 60-120 detik. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih sempurna
sehingga kadar airnya menjadi 3%–5%. Suhu minyak yang tinggi menyebabkan
air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada permukaan
mie, sehingga waktu rehidrasi dipersingkat. Teknik tersebut biasa dipakai
dalam pembuatan mie instan (Anonim, 2008).
Setelah digoreng, mie ditiriskan dengan cepat hingga suhu 400C dengan
kipas angin yang kuat pada ban berjalan. Proses tersebut bertujuan agar minyak
memadat dan menempel pada mie. Selain itu juga membuat tekstur mie
menjadi keras. Pendinginan harus dilakukan sempurna, karena jika uap air
berkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur (Anonim, 2008). Pada Gambar
2.1 dapat dilihat bagan proses pembuatan mie instan.
15. Pengawasan Mutu (Quality Control )
Pengawasan mutu adalah kegiatan yang memastikan apakah

kebijaksanaan dalam hal mutu

(standar) dapat tercermin dalam hasil akhir, dengan kata lain pengawasan mutu merupakan usaha
untuk mempertahankan mutu dari bahan yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk
yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Dalam pengawasan mutu ini
semua perfomance barang dicek menurut standar dan semua penyimpanganpenyimpangan dari
standar dicatat serta dianalisa semua. Semua penemuanpenemuan dalam hal ini digunakan sebagai
umpan balik (feed back) untuk para pelaksana sehingga mereka dapat melakukan tindakan
perbaikan pada masa yang akan datang (Assauri, 1980).
Agribisnis menangani produk pertanian yang diproses industri sebelum memasuki pasar
sebagai produk industrial. Proses industrialnya berupa ”conditioning” atau pemolesan maupun
”processing” atau pengolahan. Dari produk primernya atau bahan bakunya, produk akhirnya
merupakan produk yang ditingkatkan mutunya melalui proses ”conditioning” yaitu pembersihan,
pemilahan, pengemasan, atau produk ”processing” yang berubah sama sekali dari produk
primernya. Produk akhir demikianlah yang akan dihadapkan pada konsumen (Sadjad, 2001). Bagan
tahaptahap proses pembuatan mie instan dapat dilihat pada gambar 2.1:
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Tepung Terigu

Pengadukan

Larutan

Pengepresan
(67 langkah) Dengan Ketebalan Yang Diinginkan
Pembelahan
(Adonan Mie Menjadi Untaian Yang Bergelombang)

Pemotongan
Pencetakan
Pengeringan
Pendinginan

Pengemasan Dengan Kemasan Biasa

Mie Instan Kemasan
Biasa

Pengemasan Cup

Mie Instan Kemasan
Cup

Gambar 2.1 Bagan Proses Pembuatan Mie Instan (James et. al, 1996).
Ditingkat perusahaan industri pengolahan, mutu berkaitan dengan pola pengelolaan dalam
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industri. Citra mutu produk ditegakkan oleh pimpinan perusahaan dan dijaga oleh seluruh bagian
atau satuan kerja dalam perusahaan atau industri. Dalam perusahaan industri pangan yang maju
pengendalian mutu sama penting dengan proses produksi. Programprogram pengendalian mutu
akan didukung penuh oleh pimpinan puncak perusahaan, karena program itu merupakan penjabaran
yang terinci kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Kelemahan pengendalian mutu pada industri
pangan dapat berakibat fatal. Keteledoran bukan saja berakibat fatal bagi industri

yang

bersangkutan yaitu perusahaan harus ditutup, tetapi kerugian itu juga meluas ke perusahaan sejenis,
pemerintah, masyarakat umum dan negara (Soekarto, 1990).
Kualitas menurut definisi dari American Society for Quality Control adalah keseluruhan ciri
serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk
memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler, 1997).
Pengawasan biaya harus mencakup kemungkinan terjadinya kerugiankerugian yang
disebabkan oleh pemakaian bahan baku yang rusak atau sebagai akibat kegiatan pelayanan yang
kurang baik. Dalam sistem produksi, kegiatan pengawasan tidak dapat terlepas dari kegiatan
perencanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan dalam kegiatan ini digunakan metode
Statistical Quality Control (Kotler, 1997).
Menurut Feigenbaum (1992), prosedur untuk mencapai sasaran mutu industri diistilahkan
dengan ”kendali” mutu seperti halnya prosedurprosedur untuk mencapai sasaran biaya dan
produksi masingmasing diistilahkan sebagai ”kendali” biaya dan ”kendali” produksi. Pada
umumnya ada empat langkah dalam kendali tersebut, yaitu :
C.

Menetapkan standar. Menentukan standar mutubiaya, standar mutu prestasi kerja, standar
mutukeamanan, dan standar mutuketerandalan yang diperlukan untuk produksi tersebut.

D.Menilai kesesuaian. Membandingkan kesesuaian dari produk yang dibuat atau jasa yang
ditawarkan terhadap standarstandar ini.
E. Bertindak bila perlu. Mengkoreksi masalah dan penyebabnya melalui faktorfaktor yang
mencakup pemasaran, perancangan, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang mempengaruhi
kepuasan pemakai.
F. Merencanakan perbaikan. Mengembangkan suatu upaya yang kontinyu untuk memperbaiki
standarstandar biaya, prestasi, keamanan, dan keterandalan.
Penentuan mutu maupun kendali mutu sebenarnya terjadi pada seluruh daur industrial. Inilah
sebabnya mengapa kendali mutu yang sebenarnya tidak dapat dicapai dengan berkonsentrasi pada
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pemeriksaan saja, atau rancangan produksi saja, atau pencarian gangguan yang mengakibatkan
penolakan saja, atau pendidikan operator saja, atau pengendalian pemasok saja, atau analisis
statistik saja, atau telah ketrampilan saja. Setiap unsurunsur yang ada ini sama pentingnya
(Feigenbaum, 1992).
Aktivitas kendali mutu harus ada dalam semua operasi utama yaitu, pemasaran, rekayasa
rancangan, produksi, hubungan industrial, pelayanan, dan bidang–bidang pokok yang serupa. Setiap
upaya perbaikan mutu dan pemeliharaan mutu baik itu perubahan dalam perlengkapan dan tenaga
kerja, dalam struktur yang saling berhubungan, dalam arus informasi, atau dalam manajemen dan
pengendalian fungsifungsi ini harus memenuhi syarat baik untuk kontribusi terhadap dirinya
sendiri maupun kontribusi terhadap keefektifan kendali mutu terpadu (Feigenbaum, 1992).
Kendali mutu terpadu menyertakan tidak hanya aktivitasaktivitas kendali mutu secara
mendalam, tapi yang terpenting adalah saling ketergantungan antara aktivitas mutu multi fungsional
diseluruh organisasi. Atau, dalam bentuk definisi adalah dampak diterapkannya kendali mutu
terpadu pada seluruh organisasi menyertakan implementasi manajerial dan teknis dari aktivitas
aktivitas mutu yang berorientasi kepada pelanggan sebagai suatu tanggung jawab untuk manajemen
umum dan pelaksanaan garis pokok pemasaran, rekayasa, produksi, hubungan industrial, keuangan,
dan pelayanan serta fungsi kendali mutu itu sendiri (Feigenbaum, 1992).
Suatu kemampuan kendali mutu terpadu yang ampuh adalah salah satu keuntungan
kerekayasaan dan manajerial utama bagi sebuah perusahaan masa kini, yang menyediakan sebuah
sendi utama bagi kelangsungan hidup ekonomi. Pelembagaan kendali mutu terpadu sangat penting
dalam memperluas dan memperdalam pekerjaan dan konsep kendali mutu dalam sebuah perusahaan
modern. Ini kemungkinan apa yang disebut manajemen mutu terpadu dapat mencakup seluruh
ruang lingkup ”daur kehidupan” produk dan pelayanan mulai dari pembentukan konsep produk
hingga ke produksi dan pelayanan kepada pelanggan (Feigenbaum, 1992).
ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu (SMM). Sebuah perusahaan
atau organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi syaratsyarat
dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label "ISO 9001 Certified" atau "ISO 9001
Registered".Sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak menjamin kualitas dari barang
dan jasa yang dihasilkan. Sertifikasi hanya menyatakan bahwa bisnis proses yang berkualitas dan
konsisten dilaksanakan di perusahaan atau organisasi tersebut. Walaupan standarstandar ini pada
mulanya untuk pabrikpabrik, saat ini mereka telah diaplikasikan ke berbagai perusahaan dan
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organisasi, termasuk perguruan tinggi dan universitas (Anonim, 2008).
ISO 9000 mencakup standarstandar di bawah ini :
B.

ISO 9000:2005  Quality Management Systems  Fundamentals and Vocabulary: mencakup
dasardasar sistem manajemen kualitas dan daftar bahasa dan istilah dalam kumpulan ISO 9000.

C.

ISO 9001:2000  Quality Management Systems  Requirements: ditujukan untuk digunakan
di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang dan/atau
melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar
persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh
kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi
permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satusatunya yang bisa
diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga.

D.

ISO 9004:2000  Quality Management Systems  Guidelines for Performance Improvements:
mencakup perihal perbaikan sistem yang terusmenerus. Bagian ini memberikan masukan
tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama.
Standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi, hanya memberikan
masukan saja (Anonim, 2008).
ISO mencatat "Perhatian terhadap sertifikasi sering kali menutupi fakta bahwa terdapat banyak

sekali bagian dalam kumpulan standar ISO 9000. Suatu organisasi akan meraup keuntungan penuh
ketika standarstandar baru diintegrasikan dengan standarstandar yang lain sehingga seluruh bagian
ISO 9000 dapat diimplementasikan". Sebagai catatan, ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003 telah
diintegrasikan menjadi ISO 9001. Kebanyakan, sebuah organisasi yang mengumumkan bahwa
dirinya "ISO 9000 Registered" biasanya merujuk pada ISO 9001 (Anonim, 2008).
Di Indonesia, yang mengeluarkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI),
peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obatobatan dan Kosmetika (LPPOMMUI) adalah sebagai
tenaga profesional yang membantu memberikan pertimbangan teknologi/pengetahuan teknis kepada
MUI dan membantu masyarakatdalam memproduksi makanan yang halal serta memperoleh
sertifikat sshalal. Proses pengurusan sertifikat halal diajukan melalui LPPOMMUI dan akan
diperiksa kelengkapan berkasnya terlebih dahulu. Bila berkas lengkap, selanjutnya diadakan audit
lapangan. Apabila audit lapangan dan berkas sinkron dan tidak ditemukan halhal yang meragukan,
maka proses penetapan sertifikat halal dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Ada tiga jenis usaha
pengolahan pangan yang menjadi sasaran utama bagi sertifikasi halal, yaitu :
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1. Restoran/rumah makan, setiap restoran/rumah makan seyogyanya memiliki sertifikat halal
sebagai jaminan keamanan batin bagi konsumen. Yang disertifikasi adalah bahan baku dan
proses yang terjadi selama pembuatan makanan, penyajian dan peralatan yang digunakan.
2. Rumah potong hewan (RPH), daging yang tidak disembelih dengan benar secara syar’i maupun
niat hukumnya jatuh menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Penyembelihan yang benar
mewajibkan terputusnya nadi (vena/arteri), saluran makanan (kerongkongan), dan saluran udara
(tenggorokan). Selain proses pemotongan, juga pemotongnya harus disertifikasi.
3. Makanan dalam kemasan, adalah makanan yang didistribusikan baik siap olah maupun siap saji
dalam kemasan plastik (polyprophylene, polyethylene, polyethylene treftalat, retort pouch, gelas
plastik), kaleng, kertas (tetra pack, dsb). Selain perusahaannya mendapatkan sertifikat halal,
juga diperlukan izin pencantuman label halal dari Badan POM (Pengawasan Obat Makanan dan
Kosmetika) (Anonim, 2008).
Pencantuman label halal tidak boleh dilakukan sendiri tanpa sertifikasi dan izin. Industri
milik pengusaha muslim belum tentu menghasilkan produk yang halal. Pak haji belum tentu
memproduksi makanan halal. Sebagai payung hukum, masalah sertifikasi dan pencantuman label
halal diatur dalam :
1. UU no 7/1996 tentang Pangan,
2. UU no8/99 tentang Perlindungan Konsumen, hukumannya max. 5 th kurungan atau denda max.
2 milyar,
3. UU no 23/92 tentang Kesehatan,
4. PP no 28/2004, tentang Pencantuman Label Pangan.
Perusahaan tidak bisa mainmain dalam pencantuman label halal, pressrelease haramnya
sebuah produk pangan dapat menyebabkan kebangkrutan industri, contohnya Ajinomoto (sekarang
sudah halal), Hokahoka Bento (terlambat memperpanjang sertifikasi). Sertifikasi halal dapat
dicabut sewaktuwaktu oleh LPPOMMUI apabila terjadi pelanggaran misalnya, pergantian bahan
baku, ditemukan ketidaksesuaian antara proses yang disertifikasi dan prakteknya, dan penipuan
(Anonim, 2008).
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BAB III
TATA LAKSANA PELAKSANAAN
G. Waktu dan Tempat Kegiatan Magang
Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Jl. Tambak Aji II No. 08 PO BOX 1271 Semarang Jawa Tengah. Kegiatan
magang ini dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei 2009 Sampai dengan tanggal 21
Mei 2009.
H. Metode Pelaksanaan
Kegiatan magang dilaksanakan dengan metode terjun langsung ke
lapangan dalam kegiatankegiatan pengawasan mutu sesuai dengan aspek
tujuan.
I. Teknik Pengumpulan Data
G.

Wawancara
Wawancana dilaksanakan untuk menggali informasi tentang perusahaan
dan topik yang berkaitan dengan kendali mutu (Quality Control) dengan
menanyakan langsung kepada pihakpihak yang terkait.

H.

Observasi
Mengadakan pengamatan langsung dari lokasi magang terutama yang
berkaitan dengan aspek kendali mutu (Quality Control) yang diterapkan di
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Semarang, Jawa Tengah.

3. Pencatatan
Mencatat data sekunder dari sumbersumber yang dapat dipertanggung
jawabkan dan mendukung kegiatan magang. Jenis data sekunder antara
lain data mengenai kondisi umum Perusahaan Indofood Sukses Makmur
Tbk, sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan
data lainnya yang berkaitan dengan tujuan magang.
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4. Studi Pustaka
Dilakukan untuk mencari informasi atau referensi yang diperlukan guna melengkapi data.
J. Aspek Yang Dipelajari
9. Aspek Umum
Aspek umum yang akan dikaji meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi dan
tugasnya, kondisi umum, serta perkembangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
10. Aspek Khusus
Aspek yang dikaji secara khusus yaitu pengawasan mutu (Quality Control) mie instan yang
diterapkan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Semarang Jawa Tengah.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

K. Keadaan Umum Perusahaan
12.

Sejarah dan Status Instansi
PT. Indofood Sukses Makmur semula berdiri dengan nama
PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd yang secara yuridis berdiri pada
tanggal 27 April 1970. Pabrik pertama kali berdiri di Jakarta, sedangkan
PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd Cabang Semarang berdiri pada
tanggal 31 Oktober 1987 yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian Ir.
Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Soedomo. Pada tangal 1 Maret 1994
PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd bersama dengan perusahaan
perusahaan lainnya bergabung menjadi satu perusahaan dengan nama PT.
Indofood Sukses Makmur. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi
Noodle Cabang Semarang merupakan salah satu cabang dari Group
Indofood Divisi Noodle. Cabangcabang lainnya berada di Medan,
Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung,
Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makasar dan Manado. Selain di dalam
negeri, Divisi Noodle juga memiliki pabrik di Filipina, China, Nigeria,
Saudi Arabia, Siria dan Malaysia.

13.

Lokasi Pabrik
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle Cabang Semarang
terletak di Jl. Tambak Aji 2 No. 8 Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan
Ngaliyan, Semarang. Lokasi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi
Noodle Cabang Semarang terletak di dalam suatu kawasan industri di
Semarang bagian Barat berdekatan dengan jalan utara Semarang  Jakarta,
sehingga mempermudah proses pendistribusian dan pengangkutan bahan
baku dan produk jadi. Batas wilayah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
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Divisi Noodle Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat

: PT. Apollo

Sebelah Timur

: PT. Guna Mekar Industri

Sebelah Utara

: PT. Lautan Luas

Sebelah Selatan

: PT. Woi

Lokasi pabrik tidak berada di dekat tepi jalan dan jarak menuju pabrik sekitar 1 km dari
tepi jalan. Hal ini tidak mempengaruhi proses pendistribusian dan proses transportasi karena
lokasi pabrik mudah dijangkau. Lokasi pabrik jauh dari rumah pemukiman warga karena area
tersebut merupakan area kawasan industri. Luas bangunan pabrik adalah 19.695 m2, sedangkan
luas tanah adalah 33.015 m2.
14.

Keadaan Alam
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle Cabang Semarang terletak di dalam
suatu kawasan industri di Semarang bagian Barat berdekatan dengan jalan utara Semarang 
Jakarta. Semula kawasan Tambak Aji merupakan perbukitan yang kemudian diratakan untuk
dijadikan kawasan industri.

15.

Visi dan Misi Perusahaan
16.

Visi
Menjadi penyedia utama makanan consumer produk bermerek terkemuka bagi jutaan
konsumen Indonesia dan juga diberbagai penjuru dunia.

17.

Misi
5.

Mengembangkan jaringan distribusi di seluruh Indonesia.

6.

Menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah bagi para konsumennya.

7.

Meraih pertumbuhan melalui manajemen yang handal.

8.

Menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa harus mengabaikan kebutuhan
konsumen dan lingkungan.
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R. Manajemen Perusahaan
19.

Struktur dan Sistem Organisasi
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle Cabang Semarang dipimpin oleh
seorang General Manager (GM) yang memiliki tugas pokok memimpin dan mengarahkan
seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai performance yang tinggi dalam menghasilkan
produkproduk yang berkualitas tinggi dengan jaminan sistem yang selalu dijaga dan
dilaksanakan dengan konsisten.
General Manager membawahi enam departemen yang saling terkait satu sama lainnya,
yaitu :
a. Departemen Purchasing
Departemen Purchasing dipimpin oleh Purchasing officer yang dibantu staffstaffnya
bertugas melakukan pengadaan barangbarang yang dibutuhkan oleh masingmasing
departemen.
b. Departemen Finance dan Accounting ( FA )
Departemen FA dipimpin oleh seorang Finance dan Accounting Manager (FAM) yang
mempunyai tugas antara lain :
5. Merencanakan dan mengendalikan semua kegiatan keuangan.
6. Menyajikan laporan dan analisa keuangan untuk mendukung kegiatan operasional
perusahaan.
c. Departemen Personalia
Departemen Personalia dipimpin oleh seorang Branch Personnel Manager (BPM) yang
mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan dan mengendalikan
kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi, kepegawaian,
jaminan sosial dan pelayanan umum untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan.
d. Departemen Marketing
Departemen Marketing dipimpin oleh Area Sales and Promotion Manager (ASPM) yang
mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengkoordinir strategi kegiatan promosi dan
penjualan terhadap semua produk yang dihasilkan.
e. Departemen Procces Development and Quality Control
Departemen PDQC dipimpin oleh Branch Procces Development and Quality Control
Manager (BPDQCM) yang mempunyai tugas mengendalikan mutu (Incoming Quality
Control, Procces Quality Control, Outgoing Quality Control) dan Market Audit.
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f. Departemen Manufacturing
Departemen Manufacturing dipimpin oleh Factory Manager yang mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan manucfaturing
yang meliputi :
1) Production Planning and Inventory Control (PPIC)
Production Planning and Inventory Control dipimpin oleh PPIC Supervisor yang
bertugas merencanakan jadwal produksi berdasarkan Corfimed Weekly Order (CWO)
yang diterima dan mengendalikan tingkat ketersediaan Raw Material dan Finished
Goods sehingga standar Buffer Stock tetap terjangkau.
2) Production
Production dipimpin oleh Production Coordinator yang membawahi tiga Production
Shift Supervisor yang bertugas merencanakan, mengkoordinir dang mengendalikan
aktifitas produksi sesuai standar yang telah ditetapkan serta menjaga kelancaran proses
produksi dengan tetap meminimalkan pembocoran RM dan Utility secara efektif dan
efisien.
3) Ware House
Ware House dipimpin oleh Ware House Raw Material Supervisor dan Ware House
Finished Goods Supervisor yang bertugas merencanakan, mengkoordinir dan
mengendalikan kegiatan pergudangan sehingga tercapai keakurasian jumlah, keutuhan
dan keamanan barang.
4) Technical
Technical dipimpin oleh Technical Supervisor yang bertugas merencanakan,
mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan di bagian teknik baik dalam perawatan
maupun perbaikan mesin sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin
produksi beserta sarana penunjangnya.
20.

Hak dan Kewajiban Karyawan
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle Cabang Semarang telah menetapkan
hak dan kewajiban yang saling berkaitan satu sama lainnya artinya antara perusahaan dengan
karyawan pabrik ataupun karyawan kantor samasama mendapat keuntungan, dan tidak ada
pihak yang dirugikan. Hakhak dan kewajiban yang telah diatur oleh pihak perusahaan yaitu;
E. Hak Karyawan
6. Gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)
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7. Seragam dan perlengkapan kerja
8. Kenaikan gaji tahunan
9. Tunjangan hari raya keagamaan
10. Program keluarga berencana
11. Jaminan sosial tenaga kerja
12. Jaminan kesehatan
13. Bantuan kelahiran
14. Kompensasi kerja (melalui jamsostek dan perusahaan sesuai batas claim di Jamsostek).
15. Kompensasi kecelakaan di luar jam kerja pada saat berangkat dan pulang kerja (melalui
Jamsostek dan perusahaan sesuai batas claim di Jamsostek).
16. Jaminan makan
17. Subsidi transportasi
18. Bantuan duka cita
19. Bantuan suka cita
20. Tunjangan hari tua
21. Beasiswa anak pekerja
22. Tempat ibadah
23. Sarana olah raga
24. Penghargaan masa bakti pekerja (5 thn, 10 thn, 15 thn, dst).
Y. Kewajiban Karyawan
1)

Mematuhi peraturan dalam perusahaan

2)

Melaksanakan dan tunduk pada perjanjian kerja yang disepakati

3)

Mengindahkan dan menaati perintah atasannya serta melaksanakan tugas yang
diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab

4)

Menjunjung tinggi nama baik perusahaan serta memegang kerahasiaan akan
segala sesuatu yang diketahuinya dan melaksanakan tugas pekerjaannya

5)

Datang tepat waktu dan tidak terlambat

6)

Mengisi daftar hadir/presentasi

7)

Mengindahkan dan menaati semua ketentuanketentuan peraturan hokum positif
dan peraturan perusahaan

8)

Memelihara dan menjaga sebaikbaiknya semua peralatan dan perlengkapan
kerja yang dipercayakan kepada pekerja
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9)

Memberi laporan jika terjadi perubahan status diri dan keluarga serta alamatnya

10)

Memberikan kepada pihak perusahaan dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas
pekerjaan

11)

Mengikuti kursus pelatihan internal atas izin perusahaan yang diselenggarakan
oleh konsultan profesional seperti, seminar, implementasi system, manajemen modern
dan sebagainya.

21.

Ketenagakerjaan
Proses produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya campur tangan sumber daya
manusia walaupun tersedianya sumber daya alam dan peralatan kerja. Untuk itu dengan adanya
tenaga kerja dalam perusahaan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan. Perekrutan
karyawan tidak dilakukan setiap hari melainkan pada saat perusahaan membutuhkan tenaga
kerja. Syarat penerimaan tenaga kerja minimal tamat SLTA/sederajat usia minimal 18 tahun.
Sedangkan untuk karyawan kantor syarat penerimaan karyawan disesuaikan dengan jabatan
yang diduduki, sehat jasmani maupun rohani, lulus test tertulis dan wawancara serta memiliki
etos kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Dan karyawan yang telah dinyatakan diterima
harus menandatangani ikatan kerja sebagai karyawan yang dikontrak terlebih dahulu selama 6
bulan. Perbandingan jumlah karyawan lakilaki ± 49,48% dan perempuan ± 50,16%. Jumlah
karyawan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle Cabang Semarang sebanyak
sebanyak 871 orang (update 24 Februari 2009) yang terdiri dari karyawan kantor dan karyawan
pabrik. Jumlah karyawan masih dapat berubah sesuai dengan penerimaan karyawan baru.
Jumlah karyawan di bagian produksi mencapai prosentase tertinggi yaitu ± 64,68% dari seluruh
karyawan yang ada. Jam kerja karyawan minimal 40 jam per minggu dan selebihnya dihitung
sebagai jam lembur. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun, khusus hari
Sabtu jam kerja karyawan lebih pendek atau dihitung setengah hari dan hari Minggu karyawan
diberi libur. Tetapi pada hari Minggu tersebut, ada beberapa karyawan yang diharuskan masuk
yaitu untuk melakukan kegiatan sanitasi peralatan.
Untuk karyawan kantor mempunyai jam kerja sebagai berikut :
9. Senin  Jumat 08.00 16.00 dengan istirahat satu jam dari jam 12.00  13.00, sedangkan
pada hari Sabtu 08.00  13.00 tanpa waktu istirahat.
Sedangkan untuk karyawan pabrik mempunyai jam kerja :
10. Hari Senin  Jumat
Shift I

: 07.00  14.30
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Shift II

: 14.30  22.00

Shift III

: 22.00  07.00

11. Hari Sabtu
Shift I

: 07.00  12.00 tanpa waktu istirahat.

Shift II

: 12.00  17.00 tanpa waktu istirahat.

Shift III

: libur.

Karyawan yang tidak mematuhi peraturan atau melakukan pelanggaran yang merugikan
pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar
kejadian yang merugikan perusahaan tidak terulang kembali dan karyawan lebih bertanggung
jawab atas pekerjaannya. Jenis sangsi yang diberikan karyawan atas tindakan yang indisipliner
yaitu :
16.

Lisan dilakukan oleh atasan bersifat umum dan ringan.

17.

Surat peringatan 1  3 tergantung pelanggaran yang dilakukan, surat peringatan
ini dilakukan oleh personalia atas permintaan atasan atas pelanggaran yang bersifat khusus.

22.

18.

Skorsing.

19.

PHK.
Kesejahteraan Karyawan
Pihak perusahaan disamping memperkerjakan karyawannya juga sangat memperhatikan

kesejahteraan karyawan yaitu dengan dengan cara memperhatikan kesehatan karyawannya.
Pemeriksaan kesehatan pada karyawan dilakukan secara berkala yaitu setiap dua tahun sekali,
sedangkan karyawan yang telah berumur diatas 40 tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan
setiap satu tahun sekali.
23.

Peningkatan SDM Tenaga Kerja
Peningkatan SDM terus dilakukan perusahaan dengan cara melakukan pelatihan sesuai
dengan kebutuhan dan kinerja serta dilaksanakan pengembangan karyawan disesuaikan
pengembangan organisasi dan prestasi. Peningkatan SDM ini dilakukan agar karyawan yang
berkecimpung/bekerja pada perusahaan mempunyai wawasan yang luas dan berkembang
sehingga diharapkan dapat memberikan inovasi baru pada perusahaan untuk kedepannya.

X. Aspekaspek Quality Control
1.

Pengendalian Bahan Baku (Raw Material)
Bahan baku dengan sifat dan jenis yang berbeda memerlukan pengendalian yang berbeda
pula, pengendalian bahan baku meliputi :
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Tepung terigu
Salah satu bahan baku yang digunakan untuk pembuatan mie instan adalah tepung

terigu. Tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan mie instan diproduksi oleh PT.
Bogasari Flour Mills. Terigu yang digunakan untuk membuat mie adalah terigu yang
memiliki kadar protein tinggi, hal ini bertujuan agar mie yang dihasilkan kualitasnya baik.
Syarat mutu tepung terigu sesuai SNI dapat di lihat pada tabel 4.1. Pengendalian kualitas
terigu meliputi analisa fisik dan kimia. Analisa fisik meliputi, kebersihan zak, jahitan tidak
terbuka/bekas dibuka, tidak basah, tidak tercemar barang lain, kode produksi, label, berat 25
kg ± 0,1125 kg. Analisa fisik di lakukan tiap kedatangan. Secara organoleptik diamati bau,
warna, bentuk powder. Untuk analisa kimia pengendalian mutunya meliputi, kadar air, kadar
gluten, kadar abu. Monitoring analisa kimia dilakukan 3 bulan sekali.
Tabel 4.1 Syarat Mutu Tepung Terigu Berdasarkan SNI 0137511995
No.

Kriteria mutu

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3.
4.
5.

Keadaan
Bentuk
Bau
Rasa
Warna
Benda asing
Serangga
Jenis pati lain
Kehalusan (lolos
ayakan 100 mesh)
Air
Abu
Protein (Nx5,7)
Serat kasar
Keasaman (dihitung
sebagai asam laktat
Cemaran logam
Timbal(Pb)
Tembaga(Cu)
Seng (Zn)
Raksa(Hg)
Cemaran arsen
Cemaran mikroba
Angka lempeng total
E. colli
Kapang

6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13
13.1
13.2
13.3

Jenis A

Persyaratan
Jenis B

Serbuk halus
Normal
Normal
Normal
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Min 95

Serbuk halus
Normal
Normal
Normal
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Min 95

Serbuk halus
Normal
Normal
Normal
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Min 95

% b/b
% b/b
% b/b
% b/b
% b/b

Mak 14
Maks 06
Maks 12
Maks 0,4
Maks 0,4

Mak 14
Maks 06
1011
maks 0,4
maks 0,4

Mak 14
Maks 06
89
maks 0,4
maks 0,4

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Maks 0,1
Maks 0,1
Maks 40,0
Maks 0,05
Maks 0,5

Maks 0,1
Maks 0,1
Maks 40,0
Maks 0,05
Maks 0,5

Maks 0,1
Maks 0,1
Maks 40,0
Maks 0,05
Maks 0,5

106
10
104

106
10
104

106
10
104

Satuan









koloni/kg
APM/g
Koloni/g

Jenis C

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional, 1995
26. Tepung tapioka
Tepung tapioka merupakan bahan tambahan yang digunakan sebagai pensubtitusi
terigu. Standar tepung tapioka dapat di lihat pada table 4.2. Persyaratan Standar Kualitas
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Tepung Tapioka meliputi tingkat keputihan (BaSO4 = 100), kekentalan (“Engler), kadar air,
tingkat kehalusan, serat dan kotoran. Dengan tingkat kualitas AAA(terbaik), AA (baik), A
(sedang). Monitoring dilakukan 3 bulan sekali.
Tabel 4.2 Persyaratan Standar Kualitas Tepung Tapioka

Sumber : Departemen Perindustrian Jakarta, 1976 dalam Radiyati, 1990.
Tabel 4.3 Syarat mutu tepung tapioka berdasarkan SNI 0129051992
No.
Kriteria Mutu
Satuan
Persyaratan
1 Warna
Putih (khas tepung tapioka)
2 Bentuk
Serbuk
3 Bau
Normal
4 Benda asing
Tidak ada
5 Kadar Air
%
17,5
6 Kadar lemak dan
%
0,7
kotoran maksimum
Sumber : Dewan Standarisasi Nasional 1992 dalam Suprapti, 2008.
27. Minyak goreng.
Minyak goreng dari suplier sebelum di terima oleh perusahaan dilakukan uji kimia dan
uji organoleptik. Apabila sudah memenuhi standar mutu maka minyak goreng bisa di terima.
Minyak goreng yang digunakan untuk pembuatan mie instan diproduksi oleh PT. Salim
Nomas Pratama. Yang perlu diperhatikan dalam pengawasan minyak goreng adalah pada saat
kedatangan dengan memeriksa segel truk pengangkut minyak goreng yang datang pada
bagian atas belakang yang berupa kunci dan kabel dengan tanda cek kuning berarti dalam
pengecekan dan tanda cek hijau yang berarti layak digunakan. Pemeriksaan yang lain
dilakukan selama proses berlangsung, dengan mengambil sampel dari tangki penyimpanan.
Sampel minyak goreng yang diambil dianalisa kimia meliputi kadar Free Fatty Acid (FFA),
POV (Peroksida Oksid Volume). Standar FFA tiap kedatangan 0,075 % sedangkan Standar
FFA untuk proses tidak lebih dari 0,25%. Secara organoleptik uji yang di lakukan meliputi
cairan kuning berbau normal dan tidak tercemar. Monitoring di lakukan tiap kedatangan
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minyak goreng.
28. Garam dapur
Garam dapur yang digunakan untuk pembuatan mie instan diproduksi oleh PT. Niaga
Garam Cemerlang. Analisa pengendalian mutu garam dapur meliputi warna, bentuk kemasan
tidak rusak, utuh, tidak tercemar, ada label, analisa kadar iod, kadar air, kemurnian dan kadar
kotoran. Standar garam yang di terima warna putih dan bentuk kristal. Monitoring dilakukan
tiap barang datang.
29. Zat pewarna
Zat pewarna yang digunakan adalah tartazine Cl 19140. Zat pewarna yang digunakan
untuk pembuatan mie instan diproduksi oleh PT. Halim Sakti. Analisa pengendalian kualitas
zat pewarna meliputi intensitas warna dan bentuk. Standar mutu zat pewarna yang diterima
yaitu warna kuning dan bentuk powder. Monitoring dilakukan tiap barang datang.
30. Bumbu dan minyak bumbu
Bumbu dan minyak bumbu yang di gunakan untuk pembuatan mie instan diproduksi
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Cabang Devisi Seasoning. Pemeriksaan yang dilakukan
terhadap bumbu, minyak bumbu dan cabe serta standar mutunya adalah kemasan tidak
berlobang, berat bersih/pcs (gram) bumbu, minyak bumbu, cabe standarnya (5,03; 5,75; 0,30),
berat kotor / bungkus (pcs) 5,70 ± 0,5 pcs, jumlah isi / karton standarnya 2000 ± 10 pcs, umur,
warna, bau, dan rasa, penampakan, bebas dari benda asing, kadar air bumbu standarnya 1825,
kadar air minyak bumbu 0,25 dan cabe kadar airnya 5670.

Pemeriksaan dilakukan di

laboratorium Quality Control tiap kedatangan barang. Hasil pemeriksaan hanya berlaku 1
bulan, apabila bumbu tersebut sampai satu bulan belum dipakai, maka dilakukan pemeriksaan
lagi sebelum barang tersebut dipakai.
31. Air
Sumber air yang digunakan untuk proses produksi berasal dari air bor. Pengendalian air
bor meliputi analisa pH, kesadahan dan total padatan. Analisaanalisa ini dilakukan secara
rutin per hari. Sedangkan analisa logam berat dilakukan monitoring per triwulan sekali.
Sedangkan untuk analisa organoleptik meliputi warna, rasa, bau dan tidak terdapat cemaran
monitoring di lakukan tiap kedatangan barang.
32. Etiket dan karton
Etiket dan karton yang digunakan untuk pembuatan mie instan diproduksi oleh PT.
Surya Rengo Container. Pengendalian bahan baku etiket dan karton meliputi pengendalian
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saat bahan datang (incoming QC) dan pengendalian selama penyimpanan. Pengendalian etiket
dilakukan dengan kontrol berat roll standarnya 12,8613,86 kg, ketebalan standarnya 35 ± 2,
gulungan rapat, kondisi etiket standarnya tidak misprin, dimensi standar (berat 13,2514,25,
panjang 170mm, lebar 280mm), standar warna tajam dan fokus. Sedangkan untuk
pengendalian karton meliputi, standar standar warna tajam dan fokus, kekokohan dan dimensi
standar (panjang 335, lebar 195, tinggi 240). Untuk kekokohan dimensi pengendaliannya
dilakukan dengan cara diberi beban 70 Kg selama 5 menit jika tidak roboh bisa dipakai,
lipatan menutup rapat, serta pemeriksaan kode lot. Monitoring dilakukan tiap kedatangan
etiket dan karton.
2.

Pengendalian Proses Produksi Mie Instan
Pengendalian proses produksi bertujuan untuk melakukan pengembanganpengembangan
Terigu
dan perbaikanperbaikan sehingga menghasilkan output yang lebih baik. Pengendalian dilakukan
mulai dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Tahaptahap diagram alir kualitatif
Sorting
proses produksi mie instan yang
dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dilihat
(1115 menit)
pada gambar 4.1 dan tahaptahap diagram kuantitatif proses produksi mie instan yang dilakukan
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dilihat pada Gambar 4.2.
Mixing
Laruta
(1115 menit)
n alkali
Rollsheeting & slitting
Steaming
(suhu 901000C, tekanan 0,250,4 kg/m2
waktu 7073 detik)
Cutting & folding
Frying (suhu 1001500C
Waktu 7077 detik)

Colling (suhu < 320C
waktu 318322 detik)
Packing

Mie Instan

Bumbu, Minyak
Bumbu, Etiket,
Karton
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Terigu 200 kg, tapioka 50 kg
= 250 kg
Gambar 4.1 . Diagram Alir Kualitatif
Sorting
Proses
Produksi Mie Instan

Kadar Air 3233%,
328 kg

Alkali 50 L + Air 5 L

Mixing (1115menit)

Pressing

Slitting

Ketebalan 1,15 mm

Jumlah untaian 7073

o

2

Steaming (suhu 90100 C, tekanan 0,250,4 kg/cm , 7073 detik

Cutting dan Folding

Kadar Air 2,53,5%,
226,32 kg

@ 62gr

Frying (100150oC,7077detik)

Minyak

Cooling (suhu<32oC, 318322detik)

3650 pack

Packing

91 karton

Cartoning

Seasoning

Karton

Kadar Air 34%
328 kg
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Gambar 4.2 Diagram Alir Kuantitatif Proses Produksi Mie Instan

Mie instan dibuat dengan melewati tahaptahap sebagai berikut :
Z. Pengayakan (Sorting)

Bahanbahan seperti tepung terigu dan tepung tapioka dituangkan ke dalam mesin
sorting. Fungsi dari mesin sorting yaitu mengayak tepung terigu dan tepung tapioka sehingga
bebas dari cemaran fisik (kerikil, kutu, benang dan lainlain). Ayakan yang digunakan untuk
menyaring tepung terigu dan tepung tapioka adalah 20 mesh. Tepung yang sudah di ayak yaitu
tepung yang bebas dari benda asing kemudian di lanjutkan ke mesin mixser melalui mesin
screw. Mesin screw berjalan karena adanya conveyor yang digerakkan oleh motor sehingga
tepung akan terhisap keatas menuju mesin mixer. Lama proses untuk mengayak tepung
sebanyak 10 zak yaitu antara 1115 menit. Agar dihasilkan mie yang berkualitas baik dan
sesuai dengan harapan pelanggan. Pengendalian mutu meliputi cemaran benda asing, setiap
shift diidentifikasi bendabenda asing apa yang ada serta pengamatan warna dan aroma.
Standar mutu tepung ayakan meliputi benda asing tidak ada, warna fisik normal, aroma tidak
tercemar bau benda asing. Jika sesuai standar maka ayakan tepung bisa masuk keproses
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selanjutnya dan ayakan tepung yang tidak sesuai standar bila terdapat adanya benda asing
masih bisa diterima dengan membuang benda asing tersebut sebelum masuk ke proses
selanjutnya. Apabila tepung tercemar bau benda asing seperti minyak tanah tepung
dikembalikan ke suplier dan tidak bisa di terima oleh perusahaan.
AA.

Pengadukan (Mixing)
Bahan yang sudah di ayak selanjutnya di lakukan proses pencampuran dan pengadukan

(mixing), bahan dasar tepung terigu dan bahan penunjang seperti tepung tapioka, air alkali,
untuk memperoleh adonan yang homogen dan cukup kadar airnya. Pada proses ini terjadi dua
tahap mixing yaitu mixing kering dan mixing basah. Kedua proses ini tidak jauh beda hanya
saja pada mixing basah adanya penambahan air alkali. Proses mixing kering dilakukan untuk
mencampur semua tepung agar dapat homogen dengan kecepatan putaran yang tinggi. Setelah
semua tepung tercampur baru kemudian terjadi proses mixing basah dimana pada tahap ini
adanya penambahan air alkali kedalam adonan agar mempercepat proses kekalisan adonan.
Air alkali dibuat dalam tangki pencampur alkali yang terdiri dari dua tangki berukuran besar
yang didalamnya terdapat alat pengaduk dan dilengkapi dengan saringan sehingga air alkali
bersifat homogen dan bebas dari benda asing. Komposisi dari air alkali yaitu garam, air, zat
pewarna yang diizinkan dan ingredient lainnya. Setiap pembuatan air alkali dibutuhkan air
sebanyak 1500 liter yang dapat digunakan untuk 20 kali mixing. Air alkali yang akan
digunakan selalu dilakukan pemeriksaan seperti dilakukan uji bobot jenis, viskositas, dan pH.
Standar mutu uji bobot jenis 1,032 gr/ml, viskositas 25212, dan pH 912.
Pengendalian mutu pada waktu proses mixing, halhal yang harus diperhatikan adalah
homogenitas adonan, warna, jumlah air alkali, penambahan air dan kadar air adonan sehingga
adonan yang terbentuk sesuai dengan standar yang ada. Homogenitas adonan sangat
mempengaruhi kualitas dari adonan pada proses selanjutnya. Homogenitas adonan yaitu
terbentuknya adonan yang kalis/seluruh tepung dapat tercampur semua dengan air alkali
sehingga dihasilkan adonan yang tidak pero, patah dan lembek. Setelah terbentuk adonan
yang kalis dibiarkan selama 10 menit agar kadar air dalam adonan merata, kadar air dari
adonan standarnya 3234%. Total waktu proses mixing sampai terbentuk adonan yang kalis
antara 1115 menit. Jika sudah sesuai dengan standar maka adonan bisa masuk ke proses
selanjutnya, jika tidak standar misal adonan terlalu pero maka bisa di tambahkan air/larutan
alkali dan jika adonan terlalu lembek maka bisa ditambahkan tepung dengan menambah
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waktu mixing sehingga didapat adonan yang homogen.
BB.

Pengrepresan (Pressing)

Proses selanjutnya yaitu pengepresan adonan. Setelah adonan

menjadi homogen,

campuran tersebut dimasukkan ke mesin pelempeng. Dalam mesin pelempeng (roll press)
adonan akan dibentuk menjadi sheet/lembaran, untuk tebal sheet pada rol press pertama
sampai terakhir harus semakin tipis, dan rol press terakhir tebalnya harus sama karena
berpengaruh pada keseragaman puller. Dengan melalui 7 pasang silinder yang berbeda
ketebalan akhirnya akan membentuk adonan yang halus, homogen, dan tidak terputus.
Pembentukan lempengan yang baik tersebut itu ditunjang oleh panas yang ditimbulkan mesin.
Pengedalian mutu pada tahap pengrepresan adalah disetiap roll press dengan melalui 7
rol yang berbeda ketebalanya, dilakukan pengukuran dalam lembaran adonan setiap 2 jam
dalam setiap shift. Pengendalian mutu ini bertujuan untuk mengantisipasi agar dapat
membentuk lembaran yang lurus, homogen dan tidak keras serta mempunyai standar
ketebalan roll press akhir 1,15 mm.
Dalam proses Pressing ini jika ketebalan adonan pada roll press sesuai dengan standar
masuk ke proses selanjutnya jika tidak memenuhi standar shettingan roll press harus di setel
ulang dengan cara menaikkan atau menurunkan ketebalan sett sesuai dengan standar yang
telah di tentukan.
CC.

Pemotongan (Slitting)
Dalam proses ini adonanadonan yang telah menjadi lembaranlembaran tipis

selanjutnya akan dicetak oleh mesin slitter menjadi untaian–untaian yang bergelombang.
Pembentukan gelombang hanya melewati weaving conveyor, kemudian masuk ke mangkok
membagi menjadi 5 bagian, diharapkan dengan mangkok pembagi beratnya sama dan
seimbang. Jika tidak sama dilakukan penambahan berat basah dengan menaikkan atau
menurunkan angka inventer.
Pengendalian proses dari tahap slitting yaitu dengan mengecek jumlah masingmasing
untaian ratarata standarnya 70 73 untaian dengan standar ketebalan untaian mie 1,12  1,18.
Selain itu pengendalian mutu pada tahap slitter berupa penilaian kerapian gelombang.
Pengendalian mutu tingkat kerapian gelombang ini dapat dilakukan dengan tidak
ditemukannya bentuk mie yang menyimpang. Standar parameter bentuk mie yang digunakan
berupa bentuk mie normal bergelombang dengan kerapian yang cukup merata. Jika puller
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memenuhi standar masuk ke proses selanjutnya jika tidak memenuhi standar maka diametar
puller harus disetel ulang dengan cara memutar uliran yang ada di atas mesin roll catter.
DD.

Pengukusan (Steaming)
Setelah pemotongan kemudian mie dilewatkan ke dalam pengukus dengan

menggunakan konveyor berjalan. Pada waktu pengukusan tersebut terjadi gelatinisasi pati dan
koagulasi gluten sehingga ikatan menjadi keras dan kuat, mie menjadi kenyal, serta mie tidak
menyerap minyak terlalu banyak dan lembut. Tanda – tanda mie matang yaitu bila puller di
putus tidak ada warna putih tepung, mie jika di pegang tidak lengket dan tidak kaku.
Dalam proses ini untaian mie yang bergelombang menuju ke steam box dengan
menggunakan conveyor berjalan. Panas yang diberikan berasal dari uap air dengan Suhu
standar dari steamer dikondisikan pada suhu 90 100 0C dengan standar tekanan steamer in
0,2504 kg/cm2, out 0,2504 kg/cm2 dan waktu Steaming 7072 detik. Pada proses ini terjadi
gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga ikatan menjadi keras dan kuat, mie menjadi
kenyal serta mie tidak menyerap minyak terlalu banyak dan lembut. Tujuan dari proses ini
adalah untuk mengukus mie, mematangkan mie mematikan mikoorganisme dan enzimenzim
yang masih ada pada tepung dan agar mie lebih solid dan tidak mudah tergerai.
Pengendaliaan mutu tahap steaming adalah dengan mengontrol waktu steaming dan
tekanan yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi steaming secara kualitas adalah mutu
steam dan secara kuantitas adalah jumlah steam. Mutu steam yang baik adalah steam basah
karena dengan steam basah maka akan mempercepat fungsi pemanasan. Sedangkan jumlah
steam berhubungan dengan panas yang diterima oleh mie. Steam merupakan media
penghantar panas sehingga apabila jumlah steam lebih besar maka panas yang berpenetrasi
dalam mie akan semakin baik. Jika tingkat kematangan mie sesuai dengan standar maka
masuk ke proses selanjutnya jika tidak sesuai dengan standar maka tekanan dan suhu steam
bisa di turunkan atau di naikkan sehingga sesuai dengan standar.
EE. Pemotongan dan pelipatan (Cutting dan Folding)

Cutting adalah proses pemotongan untaianuntain mie bergelombang dengan ukuran
tertentu yang sesuai dengan standar, sedangkan folding merupakan proses pelipatan mie
menjadi dua lipat yang sama panjangnya. Setelah melalui pemasakan, mie dikeringkan
dengan kipas untuk mengurangi uap panas setelah proses pengukusan dan menghindari mie
tidak lengket. Selanjutnya dipotongpotong dengan mesin pemotong dengan panjang sekitar
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12 cm dan bobot sekitar 80 gram. Pada saat tertentu mie ini ditimbang untuk mengontrol
berat mie.
Pengendalian mutu yang di lakukan yaitu dengan mengontrol berat mie basah dan rpm
cutter. Standar berat mie basah 77 gram. Standar kecepatan alat potong yang digunakan
adalah 42 rpm maka dalam satu menitnya mampu memotong mie sebanyak 42 potongan mie
dan disesuaikan dari kecepatan alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk memotong
mie adalah cutter. Jika berat mie dan rpm sesuai standar maka masuk ke proses selanjutnya,
jika tidak standar misal berat mie basah tidak memenuhi standar dilakukan penyetelan ulang
di mesin Slitting dengan menaikkan atau menurunkan angka inventer dan apabila rpm tidak
standar dilakukan penyetelan ulang di mesin cutter.
FF. Penggorengan (Frying)

Mie yang telah di potongpotong dengan ukuran dan berat tertentu dengan
menggunakan konveyor, menuju ke mesin penggorengan. Proses penggorengan dilakukan
dengan suhu awal, suhu tengah, dan suhu akhir selama kurang lebih 70 detik sehingga kadar
air menurun, mie menjadi kering dan padat. Tujuan dari proses penggorengan ini untuk
mengawetkan mie secara alami dengan cara mengurangi kadar air dalam minyak, kadar air
menurun dari 30% menjadi 3%. Suhu minyak yang tinggi akan menyebabkan air menguap
dengan cepat dan membentuk poripori halus yang dapat mempercepat proses rehidrasi
(penyerapan air pada saat dimasak).
Pengendalian mutu minyak yang digunakan pada proses frying dilakukan dengan
penilaian kadar FFA (Free Fatty Acid) atau kandungan asam lemaknya dengan pengambilan
sampel 2x setiap shift pada tangki frying. Pengendalian mutu pada proses frying juga
dilakukan dengan penilaian waktu, suhu, level minyak goreng dan adanya cemaran. Standar
FFA minyak goreng max 0,1 waktu frying

7680 detik. Pada proses frying penilain

suhu harus diperhatikan, standar suhu awal 100110 0C, suhu tengah 120130 0C, dan suhu
akhir

140150 0C karena untuk menghindari adanya peristiwa chashardening.

Penilaian level minyak goreng pada pengorengan mie instan 3,04,0 cm diatas mangkuk, jika
level minyak kurang dari standar maka minyak dalam frying harus ditambah. Hal ini
bertujuan agar mie instan yang dihasilkan matang secara merata. Dalam proses penggorenan
ini jika memenuhi standar maka masuk ke proses selanjutnya jika tidak memenuhi standar
bisa menaikan/mengurangi suhu.penggorengan.
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Pengendalian mutu pada proses frying juga dilakukan pada sisa minyak goreng yang

dihasilkan. Jika dalam proses pengorengan pada akhir produksi masih ada sisa minyak goreng
di frying dengan kadar FFA > 0,245% yang disimpan di tangki daily, maka minyak goreng
disebut minyak lama. Minyak goreng ini dapat dipergunakan kembali sebagai bahan
campuran minyak goreng untuk proses produksi baik pada awal produksi maupun selama
proses berlangsung. Jika memenuhi standar minyak goreng bisa di gunakan kembali, jika
tidak sesuai standar minyak tersebut di buang. Pada awal produksi minyak goreng lama dapat
dipergunakan dengan ketentuan:
11. QC analis melakukan analisa terhadap minyak goreng lama dengan mengunakan form
FFA Fryer.
12. Operator Fryer memakai minyak goreng lama sesuai saran QC analis, dalam pelaksananya
dapat di lihat pada Table 4.4.
Tabel 4.4 Komposisi Minyak Goreng %
No
FFA minyak
Komposisi minyak goreng %
goreng lama
Lama
baru
1.
0,000,10
75
25
2.
0,110,11
50
50
3.
0,180,20
25
72
4.
>0,20
0
100
Sumber: SOP PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
GG.

Pendinginan (Cooling)
Selanjutnya mie yang telah digoreng didinginkan dengan menggunakan kipas angin dan

mesin pendingin. Mesin ini bekerja dengan meniupkan angin ke arah mie panas yang
bergerak melalui ban berjalan. Proses pendinginan ini akan menyebabkan pengerasan minyak
yang terserap dan menempel pada mie sehingga mie pun menjadi keras. Apabila proses
pendinginannya tidak sempurna, uap air yang tersisa akan mengembun dan menempel pada
permukaan mie sehingga memicu tumbuhnya jamur.
Pengendalian proses pendinginan dengan memperhatikan suhu dan waktu pendinginan,
pengendalian mie secara periodik setiap satu jam sekali, bentuk mie instan simetris minimal
bisa berdiri tiga sisi. Secara organoleptik, kematangan mie, bentuk mie, warna mie, tidak ada
cemaran fisik, kimia, biologi. Selain itu juga dianalisa kadar air, kadar lemak. Standar suhu
pendinginan max 45 0C , waktu 120124 detik, kadar air max 3,5% dan kadar lemak 15 –
19%. Jika dalam proses pendinginan ini memenuhi standar maka masuk keproses
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pengemasan, jika tidak sesuai dengan standar suhu dinaikkan atau di turunkan.
HH.

Pengemasan (packing)
Mie yang telah didinginkan kemudian dikemas dengan pengemas bersifat kedap air,

udara dan bau. Kemasan primer yang biasa digunakan adalah plastik polipropilen atau
polietilen. Kemasan ini bersifat sekali pakai. Dalam penggunaannya, kemasan ini biasanya
dilapisi dengan Oriented Polypropilen (OPP).
Setelah dikemas dengan kemasan primer, mie dimasukkan dalam kotak karton sebagai
sekunder. Umumnya, satu kotak karton berisi 40 bungkus mie, sedangkan satu kotak karton
mie cup berisi 12 cup. Standar packing rpm pack kanan dan kiri 110 180, sedangkan long
sealer kanan dan kiri 65  380.
3.

Pengendalian Pemeriksaan Produk Jadi (Out Going Quality Control )
Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan standar Quality manual PT. Indofood
Sukses Makmur Tbk. Persyaratan mutu produk akhir mi instan yang dilakukan melitputi kode
produksi baik di karton maupun di etiket, tidak robek, karton tidak basah, lakban yang benar
benar lengket, tertutup rapat, isi sesuai standar, etiket(kode produksi, benar, jelas dan mudah
dibaca), kadar air, kadar lemak, pengecekan bumbu serta kondisi sealer tertutup baik dan rapi.
Contoh kode produksi dalam pengemas adalah
t. Pada etiket plastik


Kode produksi
Produk A1527029 dapat diartikan bahwa mi instan diproduksi oleh regu A, shift 1, mesin
5, pada tanggal 27, bulan 2 dan tahun 2009.



Kode kadaluwarsa
Exp 13092009 dapat diartikan bahwa mi instan baik untuk dikonsumsi sebelum tanggal
13, bulan September, tahun 2009.

u. Pada karton


Kode produksi
Produk A1527029 dapat diartikan bahwa mi instan diproduksi oleh regu A, shift 1, mesin
5, pada tanggal 27, bulan 2 dan tahun 2009.



Kode kadaluwarsa
Exp 13092009 dapat diartikan bahwa mi instan baik dikonsumsi sebelum tanggal 13,
bulan September, tahun 2009.
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Produk shelf life yang telah dihasilkan dilakukan analisa kimia secara periodik dan secara
organoleptik pada kualitas masakan mi. Shelf life secara organoleptik dilakukan setiap shift setiap
line harus dianalisa. Produk dengan umur 08 bulan kemudian didokumentasikan dan dianalisa
setiap

bulan untuk mengetahui adanya perubahan dari waktu ke waktu sebelum proses

penyimpangan. Selain itu produk

Shelf life digunakan sebagai referensi apabila terjadi

penyimpangan setelah produk dilempar ke pasar dan dikonsumsi oleh konsumen.
Penyimpanan mie instan di gudang diletakkan di atas paletpalet dengan tumpukan
maksimal 8 karton. Pengendalian mutu produk selama penyimpanan antara lain dengan
penggunaan sistem FIFO (dimana barang yang proses produksinya selesai terlebih dahulu akan
dijual kepasar terlebih dahulu dibandingkan barangbarang proses produksi yang selesainya
berikutnya), gangguan serangga, tingkat kekeringan mie dan pemeriksaan pada saat
pengangkutan.
Penilaian penggunaan sistem FIFO dapat dilakukan dengan penyimpanan produk akhir mie
instan berdasarkan jangka waktu penyimpanan 1 bulan. Penilaian gangguan seranga dilakukan
dengan cara pembersihan baik lantai maupun atap dengan sapu serta pengunaan paletpalet
disetiap dasar tumpukan produk akhir mie instan yang dilakukan setiap hari pada awal shift,
setelah istirahat dan sebelum pulang. Setiap minggu juga diadakan pest control. Pemeriksaan
yang dilakukan di gudang adalah pada saat pengangkutan produk ke dalam truk harus
diperhatikan kebersihan di area truck, penumpukan yang rapi dan adanya terpal penutup. Dari
pengendalian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan produk yang
dihasilkan dan produk yang akan di pasarkan.
Selain pengendalian dilakukan untuk bahan baku, proses produksi dan barang jadi,
pengendalian mutu juga memperhatikan beberapa hal yaitu pemenuhan persyaratan halal dimana
secara periodik dilakukan audit oleh MUI, Departemen Agama Jakarta, mulai dari raw material
(bahan baku) sampai dengan proses produksi. Pada bahan baku ada sertifikat masingmasing. PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki tim halal sendiri untuk mengontrol persyaratan halal
yang ditetapkan pabrik yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sistem jaminan mutu ISO
(International Standaritation Organitation) diterapkan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan
secara periodik dilakukan oleh PT. SGS ICS Indonesia. Untuk SNI dilakukan audit secara
periodik oleh Departemen Perindustrian dan diambil sampel untuk dianalisa pemenuhan
persyaratan SNI produk.
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Pemeriksaan mutu produk akhir dilakukan sesuai dengan standar

quality manual PT.

Indofood Sukses Makmur Tbk Noodle Division. Persyaratan mutu produk akhir meliputi sesuai
kode produksi baik di karton maupun di etiket, karton (bersih tidak robek, tidak basah, tidak
penyok), lakbannya asli lengket, tertutup rapat, isi sesuai standar, etiket (kode produksi benar dan
jelas, mudah terbaca) dilakuan pengecekan setiap kedatangan. Kadar air, kadar lemak,
pengecekan bumbu serta kondisi sealer tertutup baik dan rapi dilakukan pengecekan setiap
kedatangan produk.

Produk shelf life untuk dianalisa kimia secara periodik dan secara

organoleptik. Shelf life secara organoleptik setiap shift setiap line harus dianalisa, produk dari
umur 0 – 8 bulan kemudian didokumentasi apakah ada perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu
Shelf life juga digunakan untuk referensi jika terjadi penyimpangan setelah produk dilempar ke
pasar dan dikonsumsi oleh konsumen.
Informasi nilai gizi mie instan Produk Indomie PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dapat di
lihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Informasi nilai gizi mie instan
INFORMASI
NILAI GIZI
Takaran saji 1 bks 85 g
jumlah saji per kemasan 1
Energi Total 420 kkal
Energi dari Lemak 160
kkal

JUMLAH PER
SAJIAN % AKG*
Lemak Total 18 gr 29%
Lemak Jenuh 9 gr 51%
Kolesterol 0 mg 0%
Protein 7 gr 12%

JUMLAH PER SAJIAN %
AKG
Karbohidrat Total 57 gr 19%
Serat makanan 3 gr 10%
Gula 6 g Natrium 730 mg 32%

Vitamin A 20%
Vitamin B1 40%
Vitamin B6 20%
Vitamin B12 45%

Niasin 35%
Asam Folat 30%
Asam Pantotenat 20%
Kalsium 4%
Zat Besi 40%
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal, kebutuhan energi anda mungkin
lebih tinggi atau lebih rendah

Sumber : PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Noodles Division Cabang Semarang
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4.

Penyimpanan
Penyimpanan mie instant di gudang diletakkan di atas palletpallet dengan tumpukan
maksimal 8 karton berdasarkan arus FIFO (dimana barang yang proses produksinya selesai
terdahulu akan dijual ke pasar kepasar terlebih dahulu dibandingkan barangbarang proses
produksi yang selesai berikutnya, jadi dengan kata lain barang yang masuk pertama akan keluar
pertama).
Pengendalian produk selama penyimpanan antara lain penggunaan sistem FIFO dengan
jangka waktu penyimpanan terlama kurang lebih 3 minggu, penumpukan karton maksimal 8
karton, gangguan serangga diantisipasi setiap hari pada awal shift, setelah istirahat dan sebelum
karyawan pulang. Setiap minggu juga diadakan pest control. Pemeriksaan yang dilakukan di
gudang adalah pada saat pengangkutan produk ke dalam truk dan yang harus diperhatikan adalah
kebersihan, penumpukan yang rapi dan adanya terpal penutup.
Selain melakukan pengendalian pada bahan baku, proses produksi, produk akhir, juga
memperhatikan pemenuhan persyaratan halal dan aman secara periodik dilakukan audit oleh
MUI, Departemen Agama Jakarta mulai dari raw material (bahan baku) sampai dengan proses
produksi. Pada bahan baku ada sertifikat masingmasing. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
memiliki tim halal sendiri untuk mengontrol persyaratan halal yang ditetapkan pabrik,
mengontrol sendiri setiap 6 bulan sekali. Sistem jaminan mutu ISO (International Standaritation
Organitation) diterapkan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan secara periodik dilakukan
audit oleh PT. SGS ICS Indonesia. Untuk SNI dilakukan audit secara periodik oleh Departemen
Perindustrian, dan diambil sampel untuk dianalisa pemenuhan persyaratan SNI produk.
Berdasarkan SNI 0135512000 yang dimaksud mie instan adalah produk yang terbuat dari
adonan tepung dengan atau tanpa ditambah bahanbahan tambahan yang dikeringkan dengan cara
penggorengan dan dimasak setelah direndam dalam air mendidih selama 4 menit. Syarat mutu
mie instan sesuai SNI dapat di lihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Syarat Mutu Mie Instan Menurut SNI 0135512000
No.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.

Kriteria Uji
Keadaan2)
Tekstur
Aroma
Rasa
Warna
Benda asing2)
Keutuhan1)
Kadar air

Satuan

Persyaratan






% b/b

Normal/dapat diterima
Normal/dapat diterima
Normal/dapat diterima
Normal/dapat diterima
Tidak boleh ada
Min 90
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4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
7.
7.1
7.2
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
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Proses penggorengan
Proses pengeringan
Kadar protein2)
Mi dari terigu
Mi bukan dari terigu
Bilangan asam1)
Cemaran logam
Timbal (Pb)
Raksa (Hg)
Arsen (As)2)
Cemaran mikroba2)
Angka lempeng total
E. colly
Salmonella
Kapang

% b/b
% b/b

Mak 10,0
Mak 14,5

% b/b
% b/b
mg KOH/g minyak

Min 8
Min 4
Mak 2

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Mak 2
Mak 0,05
Mak 0,5

koloni/g
APM/g
APM/g
koloni/g

Mak 1 x 105
<3
negatife/25 g
mak 1 x 103

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional, 2000
Keterangan :
1
= berlaku untuk keping mie.
2
= berlaku untuk keping mie dan bumbunya.
a Jenis Produk Akhir
Brand/produk yang diproduksi di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Noodles Division Cabang
Semarang terdiri dari berbagai jenis merk mie instan dan rasa yang bermacammacam dapat di
lihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Jenis Produk di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
Merk Mi Instan
Indomie
d.
e.
f.
g.
h.
Supermi
i.
j.
k.
l.
m.
Sarimi
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
Nikimiku

Ayam bawang
Ayam bawang spesial
Soto
Kari ayam ekstra bawang
goreng
Goreng spesial
Ayam bawang
Goreng rasa soto
Goreng rasa kari
Goreng rasa ayam bawang
Super rasa ayam bawang
Besar ayam bawang
Ayam bawang ekstra bawang
goreng
Baso sapi
Besar rasa ayam bawang
Besar goreng spesial
Besar rasa soto mi
Soto koya pedas
Soto koya jeruk nipis
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v.
w.
Sakura
x.

Baso
Ayam bawang
Ayam spesial

Sumber : PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Noodles Division Cabang Semarang
Disamping itu, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Noodles Division Cabang Semarang
juga menyediakan produk lain seperti pop mie, indomie keriting, anak mas tetapi produkproduk
tersebut tidak diproduksi disini melainkan di produksi di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk,
Noodles Division Cabang Jakarta dan Cabang Surabaya. Produkproduk ini sengaja didatangkan
dari Jakarta, Surabaya untuk memenuhi permintaan konsumen.

GG.

Mesin dan Peralatan yang Digunakan
Dalam menghasilkan produknya PT. Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat 12 line ruang

produksi dan menggunakan mesinmesin sebagai berikut :
34. Srew
Fungsi

:

menuang dan mengayak tepung agar bebas dari

cemaran fisik (kerikil, benang, kutu dll).
Prinsip kerja

:

mendorong bahan seperti powder/tepung, butiran

secara continue dengan conveyor ulir.
Sumber daya

:

motor elektrik

Kapasitas

:

250 kg

Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

12

Waktu proses

:

1115 menit

Fungsi

:

mengaduk dan mencampur tepung hingga homogen

Prinsip kerja

:

35. Mixer
mengaduk tepung melalui gerakan rotasi oleh blade
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yang digerakan dengan sebuah motor

Kapasitas

:

250 kg

Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

24

Waktu proses

:

1115 menit

Fungsi

:

mengistirahatkan dan menampung adonan

Prinsip kerja

:

36. Dough Feeder
mensuplai adonan ke DCM dan dilanjutkan ke

shapping folding
Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

12

37. DS (Dough Sheet)
Fungsi

:

membentuk adonan menjadi lembaran yang terdiri dari

dua set roll press
Prinsip kerja

:

menekan adonan menjadi lembaranlembaran tebal

Sumber daya

:

motor elektrik

Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

24

Fungsi

:

membentuk lembaran adonan

Prinsip kerja

:

tekanan antar roller pressing

Sumber daya

:

motor elektrik

Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

12

Fungsi

:

membentuk lembaran adonan yang lebih tipis

Prinsip kerja

:

tekanan antar roll pressing

Sumber daya

:

motor elektrik

Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

84

38. Laminate Roller

39. Continous Roller

40. Slitter
Fungsi

:

membentuk lembaran adonan menjadi untaian mie
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kemudian menuju ke waving conveyor

Prinsip kerja

:

menekan lembaran adonan menjadi untaian mi

dengan ukuran sesuai standar oleh roller
Sumber daya

:

motor elektrik

Jumlah alat

:

12

:

mengukus untaian mie dari waving unit secara

41. Steamer
Fungsi

continue dengan uap air panas/steam.
Prinsip kerja

:

steam dari boiler dialirkan ke pipa steam menuju

steamer.
Jumlah alat

:

12

Waktu proses

:

7073 detik

Fungsi

:

memotong untaian mie dengan tekanan

Prinsip kerja

:

untaian mie ditekan dengan kecepatan tinggi

Kecepatan

:

42 potong/menit

Jumlah alat

:

12

:

menggoreng mi hingga kadar air mencapai 2,53,5%

42. Cutter

43. Fryer
Fungsi

dengan medium perantara minyak goreng sehingga diperoleh kematangan mie
yang merata (tidak mengalami case hardening)
Prinsip kerja

:

sirkulasi minyak goreng dengan pemanasan pada HE

(heat exchange) secara continue dengan sumber panas dari boiler
Jumlah alat

:

12

Waktu proses

:

7077 detik

:

mendinginkan mie setelah keluar dari penggorengan

44. Cooler
Fungsi

hingga suhu ruang
Prinsip kerja

:

aliran udara dari kipas/fan di dalam colling box
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Material

:

stainless steel

Jumlah alat

:

12

Waktu proses

: 318  322 detik

45. Packer
Fungsi

:

mengemas mi menggunakan etiket

Prinsip kerja

:

merekatkan dan melipat bagian bawah kemasan /

panjang dengan long sealer, bagian atas dengan upper sealer, bagian
bawah/lebar dengan end sealer.
Sumber daya

:

motor elektrik

Jumlah alat

:

24

46. Etiket Sealing Machine
Fungsi

:

membungkus produk, bumbu dan minyak bumbu dan

merekatkan etiket dengan mesin long sealer, end sealer, upper sealer dan
lower sealer.
Sumber daya

: motor elektrik

Kecepatan

: 42 rpm dan 62 rpm

Jumlah alat

: 24

47. Carton Sealing Machine
Fungsi

:

merekatkan lakban pada permukaan bagian atas dan

bawah karton.
Jumlah alat

: 24

Peralatan yang digunakan penanganan bahan sebelum proses antara lain:
1. Pallet kayu, yang digunakan sebagai dasar tumpukan dari bahanbahan yang disimpan di
gudang.
2. Timbangan, untuk mengetahui berat etiket dan ingredient.
3. Lory, untuk memindahkan barang (etiket, beberapa RM dan lainlain).
4. Stacking, untuk menguji kekuatan karton dengan diberi beban selama 5 menit.
5. Tangki minyak goreng, untuk menampung dan menyimpan minyak goreng.
6. Forklift, untuk mengangkut bahanbahan yang datang dari kendaraan untuk diangkut ke tempat
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penyimpanan.
7. Kereta dorong, untuk mengangkat bahanbahan baku ke ruang proses.
Peralatan pemindahan bahan yang digunakan antara lain sebagai
E.

berikut:

Conveyor, merupakan peralatan penanganan bahan yang memindahkan bahan baik dengan
arah vertikal maupun horizontal antara dua titik atau dua tempat yang tetap.

F.

Hand pallet, merupakan alat yang berupa landasan segi empat yang digunakan untuk
mengangkut muatan atau bahanbahan untuk didorong oleh pekerja, biasanya dengan bantuan
pegangan pada salah satu ujungnya.

G.

Chain Host (kerekan rantai), merupakan alat pemindah bahan secara vertikal dan lateral
dalam ruangan dengan panjang, lebar dan tinggi yang terbatas.

VV.

Sanitasi Perusahaan

d.

Sanitasi Bangunan
Sanitasi bangunan dilakukan dengan pembersihan lantai, dinding, setiap hari 3 kali atau
dilakukan pada setiap shift. Selain secara harian sanitasi bangunan dilakukan secara periodik
yaitu dengan pengecatan, pergantian atap, sesuai dengan periode yang telah di tetapkan.

e.

Sanitasi peralatan
Peralatan yang digunakan untuk proses produksi hampir semuanya terbuat dari bahan
stainless steel sehingga tidak mudah berkarat, mudah untuk dibersihkan dan tahan terhadap
garam. Pada industri pengolahan makanan peralatan/mesin perlu adanya pembersihan antara
lain :


Screw conveyor dibersihkan sampai dalam body mesin untuk mencegah
mikroorganisme yang ada. Pembersihan dilakukan di akhir shift. Dibersihkan dengan cara
di lap dengan kain basah.



Mixer pembersihan dengan di cuci, dilap dengan kain basah agar tidak lengket,
ditangki dicuci dengan air dan disikat. Pembersihan dilakukan akhir shift dibagian body
mesin dan bagian dalam mesin dilakukan 1 minggu sekali.



Press dilakukan pembersihan adonan yang menempel, mengelap, lantai dibersihkan,
body mesin dibersihkan per akhir shift dan bagian dalam mesin dilakukan 1 minggu sekali.



Steam box pembersihan penyikatan dengan air disemprot, pipa alkali secara periodik
dilakukan pembersihan. Cutting and folding pembersihan dilakukan dengan penyikatan
menggunakan air. Pembersihan dilakukan akhir shift dibagian body mesin dan bagian
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dalam mesin dilakukan 1 minggu sekali.
Untuk sanitasi fryer ada beberapa tahap pembersihan yaitu pembersihan dilakukan



setiap hari, setiap shift mie hancur harus dibersihkan, setiap istirahat lantai dibersihkan.
Secara periodik pembersihan dengan air panas, dengan bahan kimia tertentu untuk
menghilangkan minyakminyak yang menempel. Setiap minggu dilakukan pembersihan
total dengan menggunakan bahan kimia tertentu agar kerak terlepas.
Cooler dibersihkan di bagian body mesin setiap shift, untuk kipas angin setiap



minggu pembersihan menggunakan sabun desinfektan. Untuk packing pembersihan
dilakukan dengan membongkar mesin untuk menghilangkan serpihanserpihan mie dalam
mesin dan dinding kemudian mesin disemprot dengan alkohol. bagian dalam mesin
dilakukan pembersihan 1 minggu sekali.
Untuk sanitasi raw material dengan menjaga kebersihan peralatan. Secara periodik



pembersihan palletpallet di tangki setiap satu bulan sekali. Untuk finish goods dengan
membersihkan debu, lantai, dinding, pengendalian serangga di gudang dipasang perangkap
tikus, dibeberapa bagian pintu dipasang insect killer.
f.

Sanitasi tenaga kerja
Sanitasi dan GMP dilakukan penilaian pershift, tangan karyawan setiap 2 jam disemprot
dengan alkohol dengan cara setiap

2 jam bergantian keluar dari ruang produksi dan

menyemprotkan tangan dengan alkohol di pintu masuk ruang proses, mengenakan pakaian,
masker, topi, sepatu yang seragam, dan sebelum masuk ruang produksi harus cuci tangan
dengan sabun desinfektan kemudian dikeringkan dan disemprot dengan alkohol pada telapak
tangan.
WW. Pengolahan Limbah
50. Macammacam Limbah
Setiap industri pengolahan pangan selalu menghasilkan limbah baik limbah padat, cair
maupun gas. Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganan karena
mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak. Garamgaram mineral dan sisasisa
bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Oleh karena itu diperlukan
penanganan yang seksama terhadap limbah pengolahan pangan agar limbah yang dihasilkan
tidak membahayakan lingkungan sekitar.
Macammacam limbah yang yang ada di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk adalah :

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

4. Limbah Padat
5. Ceceran adonan mie dan produk kadaluarsa : mie gagal produksi, mie basah, mie hancur
pecah (HP) dan mie hancur halus (HH), yang berasal dari pembentukan mie,
pengukusan mie, dan saat penggorengan mie.
6. Bekas kemasan bahan baku, bahan penolong, dan kemasan rusak : plastik, karton,
kantong tepung, bobin, kertas dari gudang Raw Material, gudang Finished Good, dan
mesin pengemas.
7. Limbah padat domestik : karton dan sampah yang berasal dari kantor dan kantin.
8. Limbah Cair
9. Limbah cair produksi
10. Limbah cair Laboratorium
11. Limbah Boiler
12. Limbah kantin dan toilet
51. Pengolahan Limbah
Limbah dari proses produksi di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle Cabang
Semarang berupa limbah cair, limbah padat dan limbah gas. Limbah padat yang dihasilkan pada
waktu proses produksi mie instan yaitu terdiri dari scrab mie HH/HP, scrab mie basah, scrab
mie hancur minyak, scrab karton bekas bumbu, scrab karton bekas minyak bumbu, scrab sak
tepung, scrab plastik bekas dan scrab bobin. Mie yang tidak masuk dalam standar produk
dipisahkan dan ditempatkan pada plastik. Mie yang jatuh setelah melewati/sebelum pada waktu
proses steam (scrab mi basah), fryer (scrab mi hancur minyak) diletakkan pada kantong plastik
yang berbeda untuk kemudian digiling dan dijadikan pakan ternak, begitu juga untuk scrab mie
yang jatuh ke lantai (berukuran kecil/serbuk). Sedangkan untuk scrab mie HP yang masih
dalam keadaan bersih ini dijadikan serbuk koya. Scrab karton bekas bumbu, scrab karton bekas
minyak bumbu, scrab sak tepung, scrab plastik bekas dan scrab bobin disimpan dalam gudang
penyimpanan scrab untuk kemudian dijual.
Limbah cair berupa sisa steaming, air sisa pencucian alat, air dari kantin, laboratorium,
kamar mandi/toilet. Limbah ini nantinya diproses menjadi satu di tempat unit pengolahan
limbah yang sudah disediakan sehingga tidak mengotori lingkungan dan prosesnya pun sangat
ramah lingkungan. Diagram alir proses pengolahan limbah dapat di lihat pada gambar 4.3
Trapping
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Ekualisasi
UASB
Aerasi
Sedimentasi
Koagulasi
Klorinasi
Filterisasi
Air limbah terolah
Penampungan
Air untuk penyiraman taman, pencucian ban mobil
Gambar 4.3 Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair

Keterangan:
a.

Traping adalah usaha memisahkan antara limbah padat yang terikut dalam limbah
mengalir, limbah mengapung dan limbah cair.

b.

Equalisasi adalah mengikat sumber limbah yang bermacammacam yaitu unit produksi,
kantin, kamar kecil dan boiler.

c.

Aerasi bertujuan untuk mendgradasi sisa polutan secara aerob.

d.

Sedimentasi mengendapkan padatan tersuspensi yang terikat dalam proses aerasi.

e.

Bak kontrol diuji apakah memenuhi syarat untuk kehidupan atau tidak dengan cara
memelihara ikan mas didalamnya.

f.

Koagulasi dan sedimentasi penggumpalan dimaksudkan menggumpalkan padatan
tersuspensi dengan bantuan Alumunium Sulfat (Al2(SO4)3) yang disebut juga Filter
Alumunium.

g.

Klorinasi untuk membunuh mikroba yang mungkin ada dalam air limbah maka
dimasukkan kaporit (CaCl(OCl) ke dalam air di bak klorinasi.
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Penyaringan dan organosorb sisa endapan yang masih terikat dalam air yang telah

diklorinasi disaring dengan menggunakan sand filter dan arang aktif.
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BAB V
PENUTUP

13. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan magang di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Semarang Jawa Tengah dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut
L.

Tahaptahap proses produksi mie instan pada PT. Indofood Sukses
Makmur Tbk. Divisi Noodle antara lain; penuangan tepung ke mesin
screw conveyor, mixing, roll sheeting dan slitting, steaming, frying,
cooling dan packing.

M.

Bahanbahan yang digunakan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
Divisi Noodle Cabang Semarang untuk memproduksi mie instan yaitu :
tepung terigu, tepung tapioka, dan air alkali (air, garam dapur, ingredient
lainnya dan pewarna).

N.

Untuk mendapatkan kualitas mie yang bagus, PT. Indofood Sukses
Makmur Tbk melakukan pengendalian mutu bahan baku tepung dan
bahanbahan tambahan.

O.

Pengontrolan terhadap proses pembuatan mie instan yang dimulai dari
pengayakan tepung terigu hingga pengemasan telah dilakukan dengan baik
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

P.

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkan sistem FIFO
dalam penyimpanan terhadap produk mie instan sehingga kualitas mie
instan tetap terjaga dengan baik

Q.

Konsistensi mutu produk mie instan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
terjaga dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000,
Sistem Jaminan Halal dan SNI.

R.

Proses pembuatan mie instan dilakukan dengan memperhatikan
sanitasi lingkungan diantaranya yaitu sanitasi karyawan, kebersihan mesin
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dan kebersihan ruang proses.
14. Saran
y. Dalam proses produksi perlu penambahan karyawan yang ditempatkan dibagian proses cutting
and folding agar mie yang berada pada mangkok slitter tertata rapi dan mengurangi mie yang
tidak standar.
z. Mempertahankan sistem manajemen perusahaan yang sudah berlangsung dengan baik.
aa. Meningkatkan pengendalian mutu setiap tahapan proses produksi secara cermat dan efisien
mengingat setiap tahap produksi saling mempengaruhi khususnya terhadap mutu dan kualitas
mie instan yang dihasilkan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1

Pengujian kadar lemak
Cara kerja:
15.

Menghaluskan dan menimbang 24 gr contoh (G),bungkus dengan kertas saring

16.

Mengeringkan dalam oven 1050C selama 5 jam,di dinginkan +tambang. (H)

17.

Mengekstrak dengan petroleum benzen dalam alat soxhlet selama 3 jam

18.

Labu penampung, alat ekstraksi soxhlet dan alat pendingin dipasang

19.

Menuangkan pelarut organik (petroliumether) melalui lubang alat pendingin sampai

ether turun ke dalam labu penampung dan di isi lagi sampai setengah isi alat ekstraksi
20.

Mengalirkan air pendingin dan pemanas dihidupkan.ekstraksi 4 jam sampai pelarut

jernih
21.

Mematikan pemanas saat ether di dalam alat ekstraksi mengalir turun ke labu

penampung
22.

Mengeluarkan bungkusan sampel + dioven sampai ether menguap dan di timbang.(1)

Perhitungan :
% lemak kasar (wb) = (H1) × 100%
G
% lemak (db) = (H1) × 100%
H

Lampiran 2

Pengujian Kadar Gluten
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Cara kerja
13. Menimbang tepung terigu ±10gram ke dalam beker gelas 100ml(a gr)
14. Menambahkan aquades 6 ml sambil diuleni sampai menjadi gumpalan dan tidak melekat
pada dinding beker gelas
15. Merendam selama 15 menit dalam air hangat (±60)
16. Mencuci gumpalan tersebut dengan air mengalir sampai air cucian bersih
17. Menimbang (b gr)
18. Meratakan pada kertas saring yang telah dikeringkan
19. Mengoven pada suhu 1051100C selama ±3 jam
20. Mendinginkan dalam desikator
21. Menimbang (c gr)
Perhitungan:
Kadar gluten wet basis= b ×100%
a
Dry basis= cb ×100%
a

Lampiran 3

Pengujian Kadar Air

Cara kerja :
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5) Mengoven cawan dan tutupnya selama 30 menit 1050 C
6) Mendinginkan dalam desikator
7) Menimbang cawan + tutup (W1 gram)
8) Menimbang contoh 25 gram dalam cawan (WO gram)
9) Mengoven selama 3 jam (cawan ditutup)
10) Mendinginkan dalam desikator selama 3040 menit (tutup dibuka)
11) Menimbang cawan dan isinya (W2)
Perhitungan:
Kadar air = W1W2 × 100%
W1W0
Keterangan :
W1 = cawan timbang dan tutup (gr)
W0 = cawan timbang dan tutup dan contoh uji sebelum dipanaskan (gr)
W2 = cawan timbang dan tutup dan contoh uji setelah dipanaskan (gr)

Lampiran 4
Kriteria Pengecekan Quality Control
Tabel 3.1 Kriteria Pengecekan Quality Control
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No
1

2

3

4

5

5

6

7

8

Kriteria
Screw
Cemaran bahan najis
Camaran benda asing
Fisik kemasan
Warna
Aroma
Jumplah terigu/ adonan
Mixing
Camaran benda asing
Waktu mixing
Jumplah larutan alkali
Jumlah penambahan air putih
Jumlah penambahan bahan baku lain /adukan
Camaran benda asing
Pressing
Cemaran bahan najis
Camaran benda asing
Ketebalan untaian
slitting
Jumlah untaian
Bentuk untaian
Bantuk gelombang
Steaming
Cemaran bahan najis
Camaran benda asing
Penampakan
Waktu
Tekanan (kg/cm2)
Suhu
Cutting
Cemaran bahan najis
Camaran benda asing
Lipatan mi
Berat mi basah
Frying
Cemaran bahan najis
Camaran benda asing
Suhu depan
Suhu tengah
Suhu belakang
Waktu
Level minyak
Colling
Cemaran bahan najis
Camaran benda asing
Bentuk mi
Suhu mi
Waktu
Organoleptik
Wraping
Kondisi proses

digilib.uns.ac.id
Standar
Tidak ada
Tidak ada
Standar
Normal
Normal
Sesuai standar
Tidak ada
1115 menit
Sesuai standar
Sesuai standar
Sesuai standar
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
1,15 mm
7073
Normal
Normal
Tidak ada
Tidak ada
Normal
7073 detik
0,250,4 kg/cm2
90100oC
Tidak ada
Tidak ada
± 2 cm
± 2 gr
Tidak ada
Tidak ada
100110 0C
120130 0C
140150 0C
7077detik
4 cm
Tidak ada
Tidak ada
Normal
<32oC
318322detik
Normal
Normal
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Suhu end sealer
Suhu long sealer
Rpm
Kehalalan produk
Mutu etiket
Kelengkapan Produk
Kode Produksi
Kode produksi karton

Sesuai srandar
Sesuai srandar
Sesuai srandar
A/R / 1/0
Sesuai standar
A1527029
GNK SB

Isi /dus

L51109
40 pcs

Kondisi sealing

3

Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Magang

Peralatan yang digunakan dalam penanganan dan pengangkutan bahan baku/bahan penunjang

Gambar 5.1 Forklip

Gambar5.2 Lori
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Gambar 5.3 Hand Pallet

Gambar 1.4
Gambar 5.4 Pallet
Lampiran 6 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Magang

Peralatan yang digunakan dalam analisa karton, etiket

Gambar 6.1 Stecking

Gambar 6.2 Teclock
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Lampiran 7 Skema Mesin dan Peralatan
7.

Mesin Pengepres Adonan (Rolling Press)

Keterangan :
22. Mesin Pencampur
23. Bak Pengumpan
24. Pisau/BalingBaling
25. Motor Penggerak

8.

Roll Press

a. Pengatur Ketebalan
b. Conveyor Feeder
c. Lembaran Adonan

d. Roll Press
e. Slitter

library.uns.ac.id

9.

Mesin Pembagi Jalur

Keterangan :


Rooler



Lembaran Adonan



Slitter



Penutup Mangkok



Roller Pembagi

10.

Baut Pemberat

4. Mesin Steamer
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Keterangan :
ZZ.

Tutup Pengukus

AAA. Pipa Penyedot Uap Air
BBB. Ruang Pengukusan
CCC. Conveyor tempat Kedudukan Mie
11.

Mesin Cutter

Keterangan :
5.

Conveyor

6.

Kipas Angin

7.

Roll Kecil

8.

Pisau Pemotong

9.

Roll Nylon

10.

Cangkulan

11.

Distributor Conveyor

12.

Mesin fryer
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Keterangan :

13.



Mangkok Mie



Tutup Mangkok



Bak Penggorengan



Cerobong Uap Minyak



Motor Conveyor Penggoreng



Penara Kedalasan Minyak
Mesin Packer

Keterangan :
g.

As/Roller Pemegang Etiket

h.

Roller Pengumpan Etiket

i.

Sensor Register Mark

j.

Kotak Kontrol

k.

Conveyor Busa

l.

Forming Box

m.

End Sealer

n.

Conveyor Penghempas

o.

Sikat Pembuang Udara dalam Kemasan

p.

Switch untuk Emergency Stop

q.

Coupling Penggerak Conveyor Pengumpan

r.

Long Sealer
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s.

Handle Pengatur Eksentrisitas

t.

Handle Pengatur Panjang/Pendek Kemasan

u.

Handle Pengatur Kecepatan Pengemasan

v.

Roda Pemutar End Sealer

w.

Register Controller Knop
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