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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Magang merupakan kegiatan untuk membekali mahasiswa dengan
pengalaman bekerja pada suatu Instansi/perusahaan yang memiliki kaitan
dengan bidang-bidang kajian teknologi pangan baik sebagian

atau

menyeluruh. Kegiatan Magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk melihat dan mengikuti langsung rangkaian-rangkaian kegiatan di suatu
Instansi/perusahaan, sehingga menambah pengetahuan dan pemahaman
mahasiswa tentang dunia kerja.
Magang ini dilakukan di unit produksi bakery Departemen Agroindustri
PPPG Pertanian (Pusat Pengembangan Penataran Guru Pertanian), Cianjur
atau VEDCA (Vocational Education Development Centre for Agriculture).
Unit tersebut memproduksi produk bakery yang dipasarkan di lingkungan
sekitar PPPG Pertanian, Cianjur. Beberapa produk bakery yang dihasilkan
meliputi roti tawar, roti manis, roti manis kering, pastry , cake dan kue sus.
Roti manis diproduksi secara rutin dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu
kira-kira 200 potong dalam satu kali produksi.
Latar belakang pengambilan magang dalam roti manis adalah karena roti
manis sudah dikenal oleh masyarakat luas yang produknya sudah siap saji
yaitu produknya sudah dilengkapi dengan bahan tambahan yang menambah
cita rasa dari produk roti tersebut. Selain itu roti manis mempunyai nilai
ekonomis yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Roti manis
juga dapat dijadikan bahan pengganti nasi, dengan demikian kita akan
terhindar dari ketergantungan dari bahan pokok saat ini yaitu beras.
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B. Tujuan
a. Tujuan Umum Magang
1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara teori
dengan penerapannya di dunia kerja (lapangan) serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya sehingga dapat menjadikan bekal bagi mahasiswa
setelah terjun di masyarakat.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja di bidang industri
pengolahan hasil pertanian.
3. Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang berbagai kegiatan di industri
pengolahan hasil pertanian.
4. Mengetahui secara umum sejarah, perkembangan, struktur organisasi
dan ketenagakerjaan.
b. Tujuan Khusus Magang
Secara khusus tujuan magang di unit produksi bakery PPPG
Pertanian Cianjur adalah sebagai berikut :
1. Memahami kondisi umum yang meliputi sejarah, lokasi dan struktur
organisasi.
2. Memahami aspek teknologi khususnya dalam pengolahan roti.
3. Memahami prosedur pembuatan roti dari penerimaan bahan baku,
pengolahan sampai menjadi produk.
4. Memahami penerapan sanitasi di unit produksi bakery PPPG Pertanian
Cianjur.
5. Memahami proses pengendalian mutu dari bahan baku sampai produk
jadi di Unit produksi bakery PPPG Pertanian Cianjur.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Bahan Baku Roti
Roti merupakan salah satu makanan yang dalam
susunan komponen gizinya terdapat protein, vitamin, zat besi
dan kalsium. Roti mengandung protein yang cukup besar
tetapi sumber protein tidak sepenting lagi seperti masa lalu,
karena konsumsi roti menurun dalam tahun-tahun terakhir ini,
walaupun demikian roti dan terigu secara bersama-sama
memberikan 14% dari seluruh asupan protein(Gaman and
Sherrington, 1992).
1. Tepung terigu
Tepung yang digunakan dalam memproduksi roti manis adalah
tepung gandum/tepung terigu Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Menurut
Salman (2001) tepung terigu Cakra Kembar merupakan tepung terigu yang
mempunyai kandungan protein paling tinggi (11%-12%).
2. Ragi
Ragi adalah mikroorganisme bersel satu jenis tumbuhan yang
bereproduksi dengan sangat cepat dalam kondisi yang tepat (cukup nutrisi,
lembap dan hangat), dengan suhu ruang 20-25 ºC. Ragi melakukan
fermentasi dengan bantuan enzim zymase yang dihasilkan dari sel ragi
sendiri.

Enzim

tersebut

mengubah

gula

menjadi

alkohol

dan

karbondioksida (Tull, 1987). Ragi memperoleh gula dalam adonan dari sel
ragi, tepung,

dan gula yang digunakan di dalam formula roti (US

Wheat,1981). Adanya gas karbondioksida akan membuat roti menjadi
mengembang, sedangkan alkohol akan memberi rasa dan aroma yang khas
selama fermentasi (Bogasari 2000, Salman, 2001 dan US Wheat,1981).
Tiga jenis ragi yang ada di pasaran yaitu ragi instant (Instant Dry Yeast),
ragi koral (Active Dry Yeast) dan ragi basah (Compressed Yeast) (Salman,
2001)
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3. Gula
Gula yang digunakan pada produksi roti adalah gula jenis disakarida,
yaitu sukrosa atau dikenal juga dengan sebutan gula pasir. Gula berfungsi
sebagai sumber energi bagi ragi, memberikan rasa manis, melembutkan
gluten, membentuk warna coklat pada permukaan luar roti dan membuat
roti menjadi lebih empuk (Bogasari 2000, Salman, 2001 dan US
Wheat,1981).
4. Garam
Garam dapur merupakan jenis garam yang selalu digunakan dalam
setiap produksi roti manis karena dapat meningkatkan cita rasa. Selain itu,
adanya garam juga dapat menjaga stabilitas adonan, mengontrol waktu
fermentasi (semakin tinggi konsentrasi garam, fermentasi berlangsung
lebih lama), menghasilkan warna crumb yang lebih putih, memadatkan
adonan dan sebagai zat antiseptik (Bogasari 2000, Salman, 2001 dan US
Wheat,1981). Kebersihan dan kemurnian garam yang digunakan sangat
penting untuk diperhatikan agar fermentasi berlangsung dengan baik
(Salman, 2001).
5. Air
Air yang digunakan dalam produksi roti adalah semua jenis air yang
dapat digunakan untuk minum (US Wheat,1981). Tetapi, air yang paling
baik digunakan dalam produksi roti adalah air yang mengandung cukup
garam mineral karena akan lebih menguatkan gluten (Salman, 2001 dan
US Wheat,1981).
6. Telur
Telur ditambahkan untuk menambah citarasa, memperkuat warna
cokelat keemasan (golden brown) dan meningkatkan nilai gizi roti (Tull,
1987). Selain digunakan sebagai bahan pembuat roti manis, telur juga
digunakan sebagai bahan pengoles roti. Bahan pengoles tersebut terdiri
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dari campuran telur, susu dan air. Campuran tersebut bila dioleskan pada
bagian atas roti akan menghasilkan warna cokelat keemasan setelah
dipanggang. Warna tersebut dihasilkan akibat reaksi maillard yang terjadi
selama pemanggangan (Winarno, 1997).
7. Lemak
Mentega/butter, margarin, shortening dan minyak merupakan
beberapa contoh lemak yang bisa digunakan dalam pembuatan roti
(Salman,2001). Penggunaan margarin pada roti tidak akan berbeda jauh
dengan penggunaan mentega karena keduanya memiliki kemiripan
komposisi (US Wheat,1981). Lemak berfungsi untuk menambah kelezatan,
meningkatkan nilai gizi roti. Selain itu, lemak juga membantu menahan
gas CO2 sehingga gluten dapat lebih mengikat udara (US Wheat,1981).
8. Susu
Menurut US Wheat (1981), susu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu
susu murni, susu kental manis dan susu bubuk. Susu bubuk lebih banyak
digunakan pada pembuatan roti daripada susu cair karena memiliki
beberapa kelebihan seperti, kekuatan dan daya serap adonan menjadi
bertambah, warna kerak lebih baik, menambah volume roti dan mutu
simpan lebih baik. Keberadaan susu dapat meningkatkan nilai gizi roti,
karena di dalam susu terkandung protein, gula, mineral dan vitamin A, B
dan B2 dan vitamin-vitamin yang lainnya (Bogasari 2000, Salman, 2001
dan US Wheat,1981).
9. Bahan Tambahan
Bahan tambahan digunakan dengan tujuan untuk melambatkan
pengerasan adonan selama pembakaran. Jadi, adonan akan lebih
mengembang lebih besar di dalam oven. Bahan tambahan mengandung
komponen-komponen seperti bahan yang dapat memodifikasi gluten,
makanan atau perangsang bagi ragi, bahan pelembut remah dan tambahan
enzim (Salman,2001).
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Menurut Bogasari (2000) bahan-bahan tambahan tersebut dikenal
dengan nama-nama seperti baker bonus A, super mix, magi mix, IF-100,
bakerine plus, gamma, do brim, velatex 150 dan serrlzyme.

10. Bahan Pengisi
Bahan pengisi digunakan untuk mengisi bagian dalam roti. Adanya
bahan pengisi dapat meningkatkan cita rasa dan nilai gizi roti. Bahan
pengisi yang digunakan dalam produksi roti manis adalah selai siap pakai
strawberry dan selai siap pakai nenas, meses cokelat curah, keju Cheddar
Kraft, sosis sapi Vida, pisang Ambon dan kismis curah.
B. Proses Produksi
1. Penyiapan Bahan
Dalam memproduksi roti, seorang produsen harus mengetahui jenis
roti yang akan diproduksi karena formula dan bahan-bahan penyusunnya
berbeda. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui dan
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan (US Wheat, 1981). Bahan-bahan
pembuat roti manis dan roti tawar pada umumnya sama yaitu terigu, ragi, air,
telur, gula, garam, lemak, dan susu. Tetapi formulasi kedua jenis tersebut
berbeda (Salman, 2001 dan Widowati, 2003).
2. Pencampuran dan Pengulenan
Metode pencampuran yang digunakan adalah straight dough karena
bahan-bahan kering dicampur terlebih dahulu sampai merata lalu
ditambahkan bahan-bahan cair (Sultan, 1986). Pencampuran dilakukan
dalam tiga tahapan, yaitu pencampuran bahan-bahan kering seperti terigu,
susu, ragi, bahan pengempuk dan gula pasir, pencampuran garam, telur
dan air, serta pencampuran margarin.
Menurut Lehniger and Beverloo (1975), pencampuran merupakan
proses penggabungan bahan-bahan yang berbeda dengan menggunakan
suatu alat sampai derajat homogenitas bahan tercapai.
3. Pembulatan dan Interminet Proofing

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
7

Pembulatan dilakukan dengan cara memutar adonan berlawanan arah
jarum jam menggunakan jari-jari tangan. Pembulatan ini berfungsi untuk
membentuk lapisan film yang tipis pada permukaan adonan sehingga gas
yang dihasilkan ragi dapat tertahan dan mempermudah dalam proses
pengerjaan selanjutnya (Salman, 2001). Potongan adonan yang telah
dibulatkan disusun secara rapi berdasarkan urutan pembulatan di atas meja
pengolahan lalu ditutup dengan plastik transparan untuk diistirahatkan.
Interminet Proofing atau pengistirahatan sebentar dilakukan selama
15 menit-25 menit atau pengistirahtan dapat dihentikan jika volume
adonan telah dua kali lebih besar dari volume awal.
4. Pembentukan
Adonan roti diisi dan dibentuk berdasarkan urutan pembulatan untuk
mencegah adonan menjadi overproofing di atas meja pengolahan. Sebelum
diisi, adonan dibalik dan diipipihkan pada seluruh bagian tepinya,
sehingga bagian tengah adonan memiliki permukaan yang lebih tinggi.
Pembalikkan adonan bertujuan agar permukaan yang lebih halus akan
menjadi bagian atas roti manis dan pemipihan berfungsi untuk
mengeluarkan kelebihan udara di dalam adonan roti. Pengisian harus
dilakukan dengan hati-hati terutama untuk bahan isian selai strawberry dan
nenas. Isian selai ditempatkan pada bagian tengah adonan kemudian
dibentuk sedemikian rupa, sehingga isian selai berada di bagian dalam
adonan roti. Adonan roti yang telah selesai dibentuk dipindahkan dan
disusun di atas loyang. Penyusunan adonan roti manis isi di atas loyang
dapat dilakukan dengan jarak minimal tiga jari antar roti (Salman,2001).
5. Pengembangan/Peragian (Fermentasi Akhir)
Sebelum dibakar, adonan dikembangkan sampai maksimal agar
didapatkan produk yang baik. Pengembangan dilakukan dalam sebuah alat
yang disebut proofbox. Proofbox merupakan lemari stainless steel yang
dilengkapi dengan termometer, pengatur kelembaban dan elemen
penghantar panas air pada bagian bawah di dalam lemari. Penghantar
panas tersebut untuk membuat uap panas sehingga tercipat suasana lembab
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di dalam lemari yang dibutuhkan pada saat proofing (pengembangan).
Suhu dan kelembaban ideal untuk sebuah proofbox adalah 350-360C dan
80-83% (US Wheat, 1981).

6. Pengovenan
Selama

pengovenan

terjadi

perubahan-perubahan

pada

roti

diantaranya adalah volume yang semakin mengembang dan warna menjadi
cokelat keemasan (golden brown) (Daniel, 1987).
7. Pengemasan dan Pelabelan
Pengemasan

bertujuan

untuk

mencegah

tercemarnya

roti,

menghindari pengerasan kulit akibat penguapan air, memberi penampakan
yang baik pada roti sehingga umur simpan roti lebih lama (Salman, 2001).
Menurut Priyanto (1988), pengemasan merupakan proses akhir yang
menentukan proses distribusi atau pemasaran produk. Pengemasan
dilakukan untuk melindungi produk selama perjalanan, saat pemasaran
maupun saat penyimpanan dan mempermudah pengangkutan.
C. Sanitasi dan Pembersihan
Sanitasi adalah langkah pemberian sanitizer atau perlakuan fisik yang
dapat mereduksi populasi mikroba pada fasilitas dan peralatan pabrik.
Sanitizer adalah kondisi bersih kuman atau mikroba yang digunakan dalam
industri pangan. Program sanitasi dijalankan sama sekali bukan untuk
mengatasi masalah kotornya lingkungan atau kotornya pemrosesan bahan,
tetapi untuk menghilangkan kontaminan dari makanan dan mesin pengolahan
makanan serta mencegah terjadinya kontaminasi kembali dan kontaminasi
silang (Winarno dan surono, 2002)
1. Sanitasi Bahan Baku
Bahan baku harus dibersihkan dan dicuci untuk menghilangkan
tanah dan mengurangi jumlah mikroba khususnya dalam bentuk spora
(Winarno, 1997)
2. Sanitasi Ruangan
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Menurut Winarno dan Surono (2002), agar ruangan tetap bersih dan
bebas dari sumber mikroba beserta sporanya, dinding ruangan harus
terbuat dari bahan yang bisa dilap atau dipel dengan disinfektan. Secara
rutin harus dilakukan pembersihan ruangan secara menyeluruh. Pada
pengaturan lantai, pertemuan lantai dengan dinding harus melengkung dan
kedap air, sehingga kotoran yang berbentuk padat mudah dibersihkan dan
menghindari genangan air. Langit-langit harus dirancang untuk mencegah
akumulasi

kotoran

dan

meminimalkan

kondensasi

agar

mudah

dibersihkan. Ventilasi harus cukup untuk mencegah panas yang berlebih
dan dilengkapi dengan alat pelindung lain yang tidak korosif.
3. Sanitasi Peralatan
Prosedur untuk melaksanakan sanitasi harus sesuai dengan jenis dan
tipe mesin atau alat pengolah. Standar yang digunakan adalah:
a. “Pre rinse” atau langkah awal yaitu: menghilangkan tanah dan sisa
makanan dengan mengerok, membilas dengan air, menyedot kotoran
dan sebagainya.
b. Pembersihan: menghilangkan tanah dengan cara mekanis atau mencuci
dengan lebih efektif.
c. Pembilasan: membilas tanah dengan pembersih seperti sabun atau
diterjen dari permukaan.
d. Pengecekan visual: memastikan dengan indra mata bahwa permukaan
alat-alat bersih.
e. Penggunaan Desinfektan: Untuk membunuh mikroba.
f. Pembersihan akhir: bila diperlukan untuk membilas cairan desinfektan
yang padat.
g. “Drain dry” atau pembilasan kering: Desinfektan atau final rinse
dikeringkan dari alat-alat tanpadiseka atau dilap (Winarno, 1997).
Pemilihan zat kimia untuk hygiene dan sanitasi beserta kadarnya
ditentukan dan disesuaikan dengan perkiraan tingginya derajad pengotoran
oleh sisa makanan pada permukaan alat dan mesin pengolahan
(Winarno, 1997).
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Untuk memproduksi bahan makanan yang berkualitas baik, perlu
diperhatikan tentang peralatan yang digunakan untuk proses produksi
adalah yang terbuat dari stainles steel. Permukaan peralatan dan
perlengkapan yang berhubungan langsung dengan bahan dan produk akhir,
harus halus, bebas dari lubang-lubang dan celah-celah, semua smbungan
rata dan tidak menyerap air, tidak berkarat dan tidak beracun. Sehingga
produk aman untuk dikonsumsi ( Winarno dan Surono, 2002).
4. Sanitasi Karyawan
Kebersihan karyawan dapat mempengaruhi kualitas produk yang
dihasilkan, karena sumber cemaran terhadap produk dapat berasal dari
karyawan. Karyawan di suatu pabrik pengolahan yang terlibat langsung
dalam proses pengolahan merupakan sumber kontaminasi bagi produk
pangan, maka kebersihan karyawan harus selalu diterapkan. Faktor
lingkungan

yang

tidak

sesuai

dengan

kondisi

karyawan

akan

mengakibatkan gangguan yang akhirnya menghambat proses produksi
(winarno dan Surono, 2002).
5. Penanganan Limbah
Limbah adalah segala sesuatu yang dihasilkan sebagai sampingan
akibat proses produksi dalam bentuk padatan, gas, bunyi, cairan dan
radiasi yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai produk. Limbah sisa hasil
pengolahan ada tiga bentuk yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah
gas. Limbah dari industri pangan merupakan limbah yang tidak berbahaya
(Jenie dan winiati, 1990).
Buckle (1985), menyatakan penanganan limbah pada suatu pabrik
merupakan persoalan yang paling memerlukan perhatian. Pada umumnya
cara penanganan limbah yang digunakan tergantung pada :
a. Ada tidaknya, seberapa jauh (tempatnya), seberapa besar dan jenis dari
penanganan limbah.
b. Tingkat penanganan yang diperlukan untuk membuat saluran-saluran
yang memadai menuju agen-agen pengatur
pembuangan limbah.

yang mengawasi
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c. Biaya penanganan.
d. Lapangan tanah yang tersedia untuk penanganan dan pembuangan
limbah.

D. 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 sesuai performence barang dicek menurut standart dan
semua penyimpangan–penyimpangan dari standart dicatat serta analisa semua.
Semua penemuan–penemuan dalam hal ini digunakan sebagai umpan balik
( feed back ) untuk para pelaksana sehingga mereka dapat melakukan tindakan
perbaikan produksi pada masa yang akan datang ( Assauri, 1980 ).
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 ).
Menurut Feigenbaum ( 1992 ), proses untuk mencapai sasaran mutu
industri diistilahkan dengan “ kendali “ mutu seperti halnya prosedur–
prosedur untuk mencapai sasaran biaya dan produksi masing–masing
diistilahkan sebagai “kendali “ biaya dan “ kendali “ produksi. Pada umumnya
ada empat langkah dalam kendali tersebut, yaitu :
a. Memetapkan standart. Menentukan standart mutu biaya, standart mutu
prestasi kerja, standart mutu–keamanan dan standart mutu–keterandalan
yang diperlukan untuk produksi tersebut.
b. Menilai kesesuaian. Membandingkan kesesuaian dari produk yang dibuat
atau jasa yang ditawarkan terhadap standart– standart ini.
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c. Bertindak bila perlu. Mengkoreksi masalah dan penyebabnya melalui
faktor – faktor yang mencakup pemasaran, perancangan, rekayasa,
produksi dan pemeliharaan yang mempengaruhi kepuasan pemakai.
d. Merencanakan perbaikan. Mengembangkan suatu upaya yang kontinyu
untuk memperbaiki standart–standart 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 terkonsentrasi pada 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 unsur–unsur yang ada ini
sama pentingnya ( Feigenbaum, 1992 ).
Aktivitas kendali mutu harus ada dalam semua operator 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 fungsi–fungsi ini harus memenuhi syarat baik
untuk kontribusi terhadap dirinya sendiri maupun kontribusi terhadap
keefektifan kendali mutu terpadu ( 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 memungkinkan apa yang disebut manajemen
mutu terpadu dapat mencakup seluruh ruang lingkup “ daur kehidupan “
produk dan pelayanan mulai dari pembentukan konsep produk hingga
produksi dan pelayanan kepada pelanggan ( Feigenbaum, 1992 ).
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BAB III
TATA LAKSANA PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan magang ini dilaksanakan pada tanggal 06 Maret sampai
dengan tanggal 05 April 2006, di unit produksi bakery PPPG Pertanian
Cianjur yang terletak di Jalan Jangari KM. 14, Blok Pasir Lembu, Desa
Sukajadi Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
B. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan magang di unit produksi bakery PPPG Pertanian
Cianjur ini menggunakan metode pengambilan data dengan cara studi pustaka,
observasi, wawancara dan partisipasi langsung di dalam proses pengerjaan
yang ada di perusahaan.
a. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan di perpustakaan yang ada di PPPG Pertanian
Cianjur dan di UNS dengan tujuan untuk menunjang data yang diperoleh.
c. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan secara sistematis terhadap
gejala atau fenomena yang diselidiki. Pada saat pelaksanaan magang,
observasi dilaksanakan terhadap proses-proses yang diijinkan oleh
instansi/perusahaan untuk melakukan pengamatan.
d. Wawancara
Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan secara
lisan kepada staff instansi/perusahaan yang telah ditunjuk sebagai
pembimbing magang.
e. Partisipasi
Partisipasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan dengan
berperan aktif dalam kegiatan yang ada di perusahaan mulai dari
penerimaan bahan baku sampai dengan pengemasan produk dengan tetap
memperhatikan hak instansi/perusahaan untuk merahasiakan proses
tertentu yang ada di instansi/perusahaan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kodisi Umum Perusahaan
1. Sejarah Singkat PPPG Pertanian, Cianjur
Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Pertanian Cianjur atau
dikenal juga dengan sebutan VEDCA (Vocational Education Development
Centre for Agriculture) merupakan unit pelaksana teknis pusat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional. Lembaga ini mulai dirintis sejak tahun
1982 dan diresmikan pada tanggal 09 Maret 1991 oleh Prof. Dr. Fuad
Hasan berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0529/0/1990.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, peran, fungsi dan tugas
pokok yang harus dilaksanakan oleh PPPG Pertanian Cianjur secara umum
adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan

dan

mengembangkan

program-program

dan

penyiapan guru SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) pertanian atau
tenaga-tenaga teknis pertanian lainnya.
b. Membantu

Direktorat

Pendidikan

Menengah

Kejuruan

dalam

peningkatan mutu dan perkembangan SMK.
c. Menjadi lembaga pelayanan, pembinaan dan pembimbingan dalam
meningkatkan

mutu

lembaga

pendidikan

menengah

kejuruan

pertanian.
d. Melakukan kerja sama dengan departemen terkait dalam rangka turut
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia melalui
metode

penataran

dan

magang

serta

menumbuhkan

dan

mengembangkan unit produksi.
e. Menjadi lembaga pemikir bagi Direktorat Jenderal Menengah
Kejuruan.
Selama ini PPPG Pertanian, Cianjur telah beberapa kali mengalami
perombakan struktur organisasi terutama penambahan atau pengurangan
jumlah unit kerja di luar struktur seperti tercantum pada SK di atas. Pada
kenyataannya, pengembangan struktur organisasi tersebut masih belum
cukup efektif bagi PPPG Pertanian Cianjur untuk menjalankan peran,
tugas dan fungsinya, sehingga masih ditemukan hambatan teknis di
berbagai bidang. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang masuh relatif
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baru, PPPG Pertanian Cianjur masih terus mengembangkan dan mencari
bentuk sistem pengorganisasian yang sesuai dengan karakter dan budaya
kerjanya dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kebutuhan
masyarakat.
2. Lokasi PPPG Pertanian Cianjur
PPPG Pertanian Cianjur terletak di Blok Pasir Lembu, Desa
Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
dengan alamat Jalan Jangari KM. 14 PO. Box. 138 Cianjur 43202
(Gambar 1). PPPG Pertanian Cianjur mempunyai luas tanah 49,6 ha dan
memiliki batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bobojong, Kecamatan Mande.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikidangbayang, Kecamatan
Mande.
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindang Raja, Kecamatan
Sukaluyu.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bobojong, Kecamatan Mande.
Lembaga ini terletak di lingkungan yang mayoritas penduduknya
bermata pencaharian petani. Oleh karena itu, keberadaannya banyak
memberikan pengaruh yang baik bagi para petani yang berada di
sekitarnya.
3. Visi dan Misi
a. Visi PPPG Pertanian
Visi PPPG Pertanian Cianjur adalah menjadi lembaga
pengembangan sumber daya manusia dan penjamin mutu diklat bidang
pertanian yang bertarap internasional.
b. Misi PPPG Pertanian
1. Mengembangkan manajemen diklat berstandar internasional (ISO
9001-2000).
2. Mengembangkan program diklat bertarap inetrnasional.
3. Meningkatkan kompetensi/tenaga pengajar dan penguji berkualitas
internasional.
4. Mengembangkan fasilitas diklat yang memenuhi persyaratan
teknis.
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5. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber
daya manusia dibidang pendidikan pertanian.
6. Meningkatkan mutu pendidikan kejuruan pertanian.
7. Membantu peningkatan mutu lembaga–lembaga diklat kejuruan
pertanian.
8. Mengembangkan produk-produk pertanian dan agroindustri yang
menunjang.
9. Menjalin dan membina hubungan kerja sama dengan berbagai
pihak baik dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan
pendidikan kejuruan pertanian.
10. Mengembangkan pasar diklat berskala internasional.
4. Struktur Organisasi PPPG Pertanian Cianjur
Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0529/0/1990 tentang organisasi
dan tata kerja pusat pengembangan dan penataran guru, struktur organisasi
inti PPPG Pertanian Cianjur terdiri dari :
a. Kepala
b.Sub Bagian Tata Usaha
Bagian ini terdiri dari tiga unit, yaitu :
§ Unit Personalia
§ Unit Keuangan
§ Unit Dalam

c. Bidang Pelayanan Teknis
§ Seksi Program Penataran
§ Seksi Tatalaksana Penataran
§ Seksi Publikasi dan Pelaporan
d.Kelompok Tenaga Fungsional
1) Unit Kerja Tambahan
Unit kerja tambahan pada dasarnya merupakan sekelompok unit
yang memiliki ruang lingkup kegiatan dengan fungsi dan tugas
tertentu. Unit ini dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu :
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a) Penjamin Mutu
b) Divisi PPPG Pertanian, yang terdiri dari :
·

Divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia (Div. PSDM).

·

Divisi Penelitian dan Pengembangan (Div. Litbang).

·

Divisi Kerjasama (Div. Kerjasama).

·

Divisi Permodalan (Div. Permodalan).

·

Divisi Produksi (Div. Produksi).

2) Departemen
a) Departemen Agronomi
Departemen Agronomi diperuntukkan bagi pengelolaan,
pengembangan dan pengkajian tanaman hortikultura, tanaman
pangan, sayuran, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman
perkebunan/kehutanan, teknologi benih, hidroponik, dan lain-lain.
Departemen Agronomi dilengkapi pula dengan kebun produksi,
kebun induk, kebun pembibitan, laboratorium, green house, lahan
praktek di atas areal seluas 16,6 hektar dan lahan pengembangan
agronomi seluas 12,5 hektar.
Selain memiliki sarana dan prasarana di atas, Departemen
Agronomi juga memiliki lima sub-unit, yaitu unit tanaman buahbuahan, unit tanaman hias, unit teknologi benih, unit tanaman
organik dan hama penyakit tumbuhan dan kultur jaringan.
b) Departemen Perikanan dan Kelautan
Departemen Perikanan dan Kelautan merupakan departemen yang
mengelola, mengembangkan dan mengkaji budidaya ikan.
Departemen ini melakukan serangkaian kegiatan dalam bidang
pembenihan ikan konsumsi, budidaya ikan hias, produksi pelet
serta pakan ikan alami. Fasilitas yang dimiliki antara lain kolam,
laboratorium basah, laboratorium kualitas air dan hama penyakit
ikan, sistem resirkulasi dan bak pemeliharaan ikan/ induk ikan.
Produk unggulan di Departemen Perikanan dan Kelautan
dipersiapkan agar dapat diadopsi langsung oleh masyarakat baik
untuk usaha skala kecil, menengah dan besar.
c) Departemen Peternakan
Departemen Peternakan adalah departemen yang mengelola dan
mengembangkan budidaya unggas dan ternak. Departemen ini
didukung dengan sarana yang lengkap mulai dari klinik hewan,
laboratorium, ruang penetasan hingga kandang dan bangunan
karantina. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi antara lain
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budidaya unggas, budidaya ruminansia besar (sapi potong),
kesehatan ternak, teknologi limbah peternakan dan pakan ternak.
d) Departemen Alat Mesin Pertanian
Departemen Alat dan Mesin Pertanian bergerak di bagian
pengembangan dan pengkajian alat mesin pertanian, pengolahan
tanah dan irigasi pertanian. PPPG Pertanian Cianjur dengan
menjalin kerjasama dengan Politeknik Manufaktur (POLMAN)
Bandung untuk pengembangan produksi mesin-mesin pertanian.
e) Departemen Agroindustri
Departemen Agroindustri merupakan departemen yang mengelola
dan mengembangkan penanganan pasca-panen, pengolahan hasil
pertanian, pengendalian mutu dan pengolahan limbah. Departemen
ini merupakan pusat kajian agroindustri pengolahan dan teknologi
hasil pertanian yang aplikatif. PPPG Pertanian Cianjur menjalin
kerjasama dengan Akademi Kimia Analisis (AKA) Bogor dalam
bidang analisis kimia dan produk-produk teknologi hasil pertanian.
Struktur organisasi Departemen Agroindustri dapat dilihat paada
lampiran.
f) Departemen Manajemen dan Mafikibi
Departemen Manajemen dan Mafikibi adalah departemen yang
menangani bidang pengelolaan, pengembangan dan penataran
bidang ilmu biologi, fisika, matematika dan agroklimatologi.
g) Departemen Teknologi Informasi
Departemen Teknologi Informasi merupakan departemen yang
bertugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari penyiapan,
pengembangan materi dan bahan ajar, penelitian dan
pengembangan, metode pembelajaran, produksi, dan konsultasi di
bidang teknologi informasi. Departemen ini dilengkapi dengan
sarana teknologi informasi terutama laboratorium komputer dan
perangkat lainnya.
h) Departemen Lingkungan Hidup dan Biofarming
Departemen Lingkungan Hidup dan Biofarming merupakan
departemen yang baru dibentuk. Departemen ini mempunyai tugas
merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari penyiapan,
pengembangan materi dan bahan ajar, penelitian dan
pengembangan, metode pembelajaran, produksi, dan konsultasi di
bidang lingkungan dan biofarming.
i) Departemen Pendidikan Diploma
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Departemen ini mempunyai tugas merumuskan,
mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan yang
terdiri dari persiapan pendidikan, pengembangan materi dan bahan
ajar, penelitian dan pengembangan, metoda pembelajaran,
administrasi pendidikan, pengembangan kerjasama di lingkungan
diploma.
5. Ketenagakerjaan
Jumlah pegawai PPPG Pertanian Cianjur sebanyak 331 orang, terdiri dari:
a) Golongan I

= 12 orang

b) Golongan II

= 99 orang

c) Golongan III

= 164 orang

d) Golongan IV

= 26 orang

e) Tenaga Honorer = 30 orang
Latar belakang pendidikan pegawai PPPG Pertanian hampir 75% adalah
berlatar belakang pertanian dengan berbagai keahliannya masing-masing,
serta rata-rata sudah mempunyai pengalaman belajar baik di dalam negeri
maupun di luar negeri.
Departemen Agroindustri sebagai salah satu departemen PPPG Pertanian
Cianjur memiliki karyawan sebanyak 27 orang yang terdiri dari karyawan
non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebayak 5 orang (18,5%) dan karyawan
PNS sebanyak 22 orang (81,5%). Bagi karyawan PNS, struktur
kepegawaiannya terbagi atas teknisi dengan pendidikan terakhir setingkat
SMP, SMU dan Widya Iswara dengan pendidikan terakhir setingkat D3,
S1 dan S2. Komposisi karyawan berdasarkan golongan dan pendidikan
terakhir dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Komposisi Karyawan Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Terakhir
Golongan
Pendidikan
Jumlah (%)
SD SMP SMU D3 S1 S2
Non PNS

2

1

2

-

-

-

18,5%

PNS

-

1

6

3

9

3

81,5%

Total

27

100%

Sumber: Bagian Administrasi Departemen Agroindustri PPPG Pertanian
Cianjur (2005)
Unit produksi bakery terdiri dari empat orang karyawan yang bertanggung
jawab untuk pengadaan bahan (satu orang), penyimpanan dan proses
produksi (dua orang) dan pemasaran (satu orang). Dalam pelaksanaannya
selalu ada tambahan pekerja dari unit produksi lain atau para siswa yang
sedang melakukan magang dalam proses produksi. Unit produksi ini
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memiliki satu karyawan senior yang bertanggung jawab mengawasi
seluruh kegiatan di unit produksi bakery.
Hal-hal lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Departemen
Agroindustri adalah sebagai berikut :
1) Jam Kerja
Jam kerja karyawan adalah delapan jam sehari (08.00-16.00)
dengan waktu istirahat selama satu jam (12.00-13.00), lima hari
seminggu (senin-jumat). Sesuai ketentuan Depnaker, karyawan PNS
mendapat lembur pada hari kerja maupun saat libur seperti Sabtu dan
Minggu. Waktu lembur tergantung dari produktivitas kegiatan. Untuk
karyawan Non-PNS, jam kerja adalah sama seperti untuk karyawan
PNS.

Tetapi, karyawan Non-PNS tetap bekerja pada hari Sabtu,

apabila unit produksinya masih melakukan kegiatan produksi.
2) Sistem Upah
Gaji karyawan dibayar setiap awal bulan secara langsung. Bagi
karyawan PNS yang lembur mendapatkan uang lembur dan bayaran
honorer untuk karyawan golongan Non PNS. Besar gaji karyawan
berbeda-beda sesuai golongan dan jabatan masing-masing.

Bagi

karyawan PNS besarnya ditentukan sesuai aturan PNS yang berlaku.
6. Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan
Instansi memberikan fasilitas kepada semua karyawan tanpa
terkecuali berupa masjid, kamar mandi, ruang olah raga, poliklinik serta
fasilitas kesejahteraan anggota.Sedangkan kesejahteraan kerja yang
diberikan instansi kepada seluruh karyawan antara lain :

a. Gaji
Gaji karyawan dibayar setiap awal bulan secara langsung. Bagi
karyawan PNS yang lembur mendapatkan uang lembur dan bayaran
honorer untuk karyawan golongan Non PNS. Besar gaji karyawan
berbeda-beda sesuai golongan dan jabatan masing-masing.

Bagi

karyawan PNS besarnya ditentukan sesuai aturan PNS yang berlaku.
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b.Masa Cuti
Karyawan PNS dan Non PNS mendapatkan waktu cuti 14 hari
per tahun dan untuk karyawan wanita diberikan cuti hamil selama tiga
bulan.

Waktu cuti dapat diambil sebagian atau sekaligus selama

setahun, tetapi tidak dapat diakumulasikan ke tahun berikutnya. Bagi
karyawan yang sakit diberikan cuti sakit yang lamanya disesuaikan
dengan saran petugas kesehatan.
c. Jaminan Kesejahteraan Karyawan
Lembaga memberikan jaminan kesejahtetraan bagi setiap
pegawainya, jaminan tersebut antara lain :
a. Tunjangan kesehatan berupa fasilitas ASKES dan adanya Balai
Pengobatan.
b. Tunjangan Hari Raya.
c. Sarana Ibadah yang memadai berupa masjid.
d. Adanya insentif bulanan selain gaji pokok.
e. Adanya bantuan pendidikan bagi putra putri pegawai PPPG
Pertanian
f. Beasiswa bagi putra putri pegawai PPPG Pertanian yang
berprestasi
g. Program beasiswa bagi pegawai belajar di perguruan tinggi sesuai
dengan bidang keahliannya khusus S1, S2, dan S3.
h. Peningkatan kualitas pegawai dengan di latih atau dimagangkan di

lembaga baik pemerintah atau swasta sesuai dengan bidang
keahliannya di dalam negeri maupun di luar negeri.
7. Hak dan Kewajiban Karyawan
a. Hak Karyawan
Setiap karyawan PPPG Pertanian Cianjur diberikan hak yang
sama untuk :
1). Mendapatkan gaji setiap bulannya.
2). Menikmati fasilitas - fasilitas yang disediakan perusahaan.
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3). Menikmati tunjangan – tunjangan yang diberikan.
4). Mendapatkan ijin cuti yang sama.
5). Mendapatkan tunjangan pensiun atau tunjangan Purna Karya.
b. Kewajiban Karyawan
1) Mematuhi dan melaksankan peraturan yang diberlakukan di dalam
instansi.
2) Bersedia menerima sanksi atau pemutusan kerja jika terbukti
melakukan kesalahan.
3) Menjaga kedisiplinan dan kebersihan.
4) Melaksanakan kerja dan menjalin hubungan yang baik diantara
sesama karyawan.
B. Proses Produksi Roti
1.Pengelolaan Bahan Baku
a. Sumber Bahan Baku
Pengadaan bahan dilakukan oleh karyawan unit produksi
bakery dengan membeli bahan-bahan di pasar Cianjur. Pembelian bahan
berdasarkan jumlah stok bahan yang telah habis atau bahan yang akan
diperlukan dalam jumlah yang besar. Setiap pembelian bahan-bahan
harus dilaporkan kepada kepala Departemen Agroindustri. Pembelian
beberapa jenis bahan terkadang dilakukan secara eceran untuk bahanbahan yang diperlukan dalam jumlah sedikit dan diperlukan dalam
keadaan mendesak. Bahan-bahan yang biasanya dibeli secara eceran
adalah telur dan beberapa bahan pengisi seperti sosis dan pisang. Bahanbahan yang harus tersedia pada setiap produksi roti manis adalah Tepung
terigu, Ragi, Gula Pasir, Garam, Susu Bubuk, Telur, Margarin, Mentega,
Air, Pelembut adonan.
Bahan Pengisi seperti, selai strawberry, selai nenas, cokelat dan
kismis. Minyak goreng sebagai bahan pengoles loyang. Bahan-bahan
pengisi seperti pisang ambon, sosis dan keju harus tersedia pada saat ada
pemesanan saja. Selain bahan-bahan di atas, perlengkapan-perlengkapan
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lain seperti plastik HDPE, kardus, label dan staples juga harus selalu ada
dalam setiap produksi.
b. Penyimpanan Bahan Baku
Bahan

baku

yang

telah

dibeli

disimpan

dalam

ruang

penyimpanan di dalam wadah-wadah tertutup yang telah disediakan.
Wadah-wadah tersebut terbuat dari plastik yang dilengkapi label untuk
memudahkan identifikasi bahan. Stok bahan yang melebihi kapasitas
wadah, seperti tepung terigu disimpan di dalam kemasannya untuk
sementara di pojok ruangan. Begitu pun untuk bahan-bahan yang
berjumlah sedikit, seperti ragi dan pelembut juga disimpan di dalam
kemasannya di atas meja penyiapan bahan. Bahan-bahan yang
memerlukan penyimpanan dingin seperti sosis, keju, kismis dan lain-lain
disimpan di dalam lemari pendingin menggunakan kemasan aslinya.
Stok telur disediakan untuk satu kali produksi, jadi penyimpanan
dilakukan pada kardus atau kantung plastik kecil. Stok selai disimpan
dalam wadah tertutup berukuran sedang yang terbuat dari bahan plastik.
Selai-selai tersebut juga ditempatkan di dalam wadah yang lebih kecil di
ruang pengolahan. Kantung-kantung plastik transparan digunakan untuk
mengemas dan menyimpan bahan-bahan pengisi lain seperti meses
cokelat, kismis dan kacang.
c. Spesifikasi Bahan Baku
Unit produksi bakery PPPG Pertanian memiliki dua formulasi
roti manis, yaitu formulasi roti manis murah dan roti manis enak yang
disajikan pada Tabel.2

Tabel 2. Formulasi Roti Manis
Roti Manis Murah

Roti Manis Enak
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2800 g Tepung Cakra kembar

2700 g Tepung Cakra kembar

300 g Tepung Segitiga Biru

300 g Tepung Segitiga Biru

90 g

90 g Ragi Fermipan

Ragi Fermipan

660 g Gula Pasir

660 g Gula Pasir

45 g Garam

45 g Garam

1300 cc Air Dingin

1300 cc Air Dingin

3 Butir Telur *

6 Butir Telur

450 g Margarin Delima

450 g Margarin Blue band

25 g

25 g

Pelembut

100 g Susu skim bubuk

Pelembut

150 g Susu skim bubuk

Hasil : kira-kira 216 buah @ 33 gram
Keterangan : *) jumlah telur ditambahkan menjadi 6 butir jika tidak
ditambah susu
1. Tepung terigu
Tepung yang digunakan dalam memproduksi roti manis adalah tepung
gandum/ tepung terigu Cakra Kembar dan Segitiga Biru, tepung terigu
Cakra Kembar merupakan tepung terigu yang mempunyai kandungan
protein paling tinggi (11%-12%).
2. Ragi
Ragi yang digunakan dalam produksi roti manis di unit produksi
bakery PPPG Pertanian Cianjur adalah ragi instan Fermipan.
3. Gula
Gula pasir yang digunakan dalam produksi roti manis adalah gula pasir
lokal dalam kemasan.
4. Garam
Garam yang digunakan untuk memproduksi roti manis adalah garam
beryodium dalam kemasan.

5. Air
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Air yang digunakan dalam produksi roti manis adalah air minum
dalam kemasan.
6. Telur
Telur yang digunakan adalah telur ayam segar
7. Mentega
Blue Band dan Delima merupakan dua jenis margarin yang digunakan
dalam produksi roti manis di unit produksi bakery PPPG Pertanian
Cianjur. Mentega Wijsman digunakan hanya sebagai bahan pengoles
roti yang sudah matang.
8. Susu
Susu yang biasa digunakan untuk produksi roti manis di unit produksi
bakery PPPG Pertanian Cianjur adalah susu skim bubuk curah.
9. Bahan Tambahan
Bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi roti manis di
unit produksi bakery PPPG Pertanian Cianjur adalah bakerine plus.
10. Bahan Pengisi
Bahan pengisi yang digunakan dalam produksi roti manis adalah selai
siap pakai strawberry dan selai siap pakai nenas, meses cokelat curah,
keju Cheddar Kraft, sosis sapi Vida, pisang Ambon dan kismis curah.
2.Proses Pengolahan Roti Manis
a. Penyiapan Bahan
Bahan-bahan disiapkan dengan melakukan penimbangan, kecuali
telur dan air. Penimbangan disesuaikan dengan formulasi di atas atau
jumlah bahan boleh dilebihkan sesuai jumlah produk yang diinginkan.
Penimbangan dengan berat kurang dari 100 gram dilakukan di atas
timbangan kue kecil. Bahan-bahan yang ditimbang, ditempatkan pada
suatu wadah khusus yang telah disiapkan. Bahan-bahan yang telah
ditimbang disusun di atas sebuah rak dorong
Beberapa bahan pengisi seperti pisang, sosis, keju dan kismis
memerlukan beberapa perlakuan pendahuluan sebelum dijadikan bahan
pengisi. Satu sisir pisang ambon biasanya diblansing uap selama satu
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jam lalu didiamkan satu malam di dalam lemari pendingin. Jika akan
digunakan, satu buah pisang dipotong menjadi tiga bagian sama besar
secara melintang. Sosis yang telah mengeras karena terlalu lama
disimpan di dalam freezer, biasanya direndam di dalam air panas lalu
dipotong menjadi tiga bagian sama besar secara membujur. Perendaman
tidak dilakukan untuk sosis dalam keadaan normal (tidak mengeras).
Untuk bahan pengisi keju biasanya hanya dilakukan pemarutan dengan
menggunakan

parutan

keju.

Kismis

biasanya

dicincang

kasar

menggunakan pisau biasa sebelum dijadikan bahan pengisi. Perendaman
dalam air juga dilakukan untuk kismis yang mengeras karena terlalu
lama disimpan di dalam lemari pendingin. Diagram proses penyiapan
bahan-bahan pengisi pisang, keju, sosis dan kismis.
Bahan-bahan lain yang juga dipersiapkan adalah campuran telur
dan susu skim bubuk untuk bahan pengoles adonan roti dan krim.
Perbandingan jumlah bahan-bahan campuran tersebut tidak merujuk
pada satu formulasi tertentu. Biasanya digunakan satu sampai dua butir
telur dan satu sendok teh susu skim bubuk untuk satu kali produksi. Sisa
bahan pengoles disimpan di dalam lemari pendingin dalam kemasan
mangkuk kecil yang ditutup palstik untuk digunakan pada produksi
berikutnya. Pembuatan krim dilakukan hanya jika ada pemesanan roti
manis isi keju. Krim dibuat sendiri dari campuran margarin, susu skim
bubuk dan gula halus yang dikocok. Krim yang berlebih disimpan di
dalam lemari pendingin dalam mangkuk kecil yang ditutup plastik.
Selain penyiapan bahan-bahan, pada tahap ini juga dilakukan
pengolesan loyang-loyang yang akan digunakan dengan minyak goreng.

Bahan Pengisi Kismis
Kismis Curah

Bahan Pengisi Sosis
Sosis sapi Vida
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Pemotongan
(3 bagian membujur)

Pemotongan Kasar

Bahan Pengisi kismis
Bahan pengisi sosis

Bahan Pengisi Pisang

Bahan Pengisi Keju

Pisang Ambon
(matang komersial)

Keju Cheddar Kraft

Blansing Uap (1 jam)

Pemarutan

Pendinginan
(To=10oC; 1 malam)

Pengupasan

Bahan Pengisi Keju

kulit

Pemotongan
(3 bagian membujur)

Bahan Pengisi Pisang

Gambar 1. Diagram Proses Penyiapan Bahan Pengisi Pisang,
Keju, Sosis dan Kismis
Sumber : Unit Produksi Bakery PPPG Pertanian Cianjur

b.

Pencampuran dan Pengulenan
Metode pencampuran yang digunakan adalah straight dough
karena bahan-bahan kering dicampur terlebih dahulu sampai merata lalu
ditambahkan bahan-bahan cair. Pencampuran dilakukan dalam tiga
tahapan, yaitu pencampuran bahan-bahan kering seperti terigu, susu,
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ragi, bahan pengempuk dan gula pasir, pencampuran garam, telur dan
air, serta pencampuran margarin.
Pencampuran

pertama

menggunakan

kecepatan

rendah

(kecepatan 1) selama 0,5 menit - 1 menit atau pencampuran dihentikan
jika bahan-bahan kering telah tersebar merata secara visual. Pada
pencampuran tahap pertama ini adonan belum terbentuk karena bahanbahan cair belum tercampur.
Pencampuran kedua dilakukan selama ± 9 menit dengan
kecepatan sedang (kecepatan 2). Pada tahap ini (pick up stage) gluten
sudah mulai terbentuk karena adanya air.. Berakhirnya tahap ini ditandai
dengan bentuk adonan yang sudah setengah kalis atau menempelnya
beberapa bagian adonan pada dinding mesin.
Pencampuran ketiga dilakukan selama ± 7 menit dengan
kecepatan tinggi (kecepatan 3). Pengulenan terjadi pada tahap ini yang
ditandai dengan terbantingnya adonan ke dinding mesin beberapa kali.
Pada tahap ini margarin mulai ditambahkan pada bagian atas adonan
yang setengah kalis agar mudah tercampur.
Adonan roti yang telah kalis dipindahkan ke atas meja
pengolahan dengan menggunakan dua scrapper (alat pemotong
adonan). Pemindahan ini harus dilakukan dengan cepat dan sangat hatihati agar adonan tidak terjatuh ke lantai.

Gambar 2. Proses pencampuran dan pengulenan
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c. Penimbangan dan Pemotongan Adonan
Adonan ditimbang seberat 1 kg di atas timbangan kemudian
ditaruh di atas mesin pembagi adonan (dough divider) yang akan
membagi adonan menjadi 36 bagian kecil yang seragam berat dan
ukurannya. Potongan adonan dipindahkan ke atas meja pengolahan
untuk dibulatkan. Pemotongan harus dilakukan dengan cepat dan segera
setelah penimbangan agar permukaan adonan tidak menjadi kering.

Gambar 3. Proses Penimbangan dan Pemotongan
d.

Pembulatan dan Interminet Proofing
Pembulatan dilakukan dengan cara memutar adonan berlawanan
arah jarum jam menggunakan jari-jari tangan. Pembulatan ini berfungsi
untuk membentuk lapisan film yang tipis pada permukaan adonan
sehingga gas yang dihasilkan ragi dapat tertahan dan mempermudah
dalam proses pengerjaan selanjutnya. Potongan adonan yang telah
dibulatkan disusun secara rapi berdasarkan urutan pembulatan di atas
meja pengolahan lalu ditutup dengan plastik transparan untuk
diistirahatkan.
Interminet Proofing atau pengistirahatan sebentar

dilakukan

selama 15 menit-25 menit atau pengistirahtan dapat dihentikan jika
volume adonan telah dua kali lebih besar dari volume awal.
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Gambar 4. Proses Pembulatan dan Interminet Proofing
e. Pembentukan
Adonan roti diisi dan dibentuk berdasarkan urutan pembulatan
untuk mencegah adonan menjadi overproofing di atas meja pengolahan.
Sebelum diisi, adonan dibalik dan dipipihkan pada seluruh bagian
tepinya, sehingga bagian tengah adonan memiliki permukaan yang lebih
tinggi. Pembalikkan adonan bertujuan agar permukaan yang lebih halus
akan menjadi bagian atas roti manis dan pemipihan berfungsi untuk
mengeluarkan udara yang terdapat di dalam adonan roti. Pengisian
harus dilakukan dengan hati-hati terutama untuk bahan isian selai
strawberry dan nanas. Isian selai ditempatkan pada bagian tengah
adonan kemudian dibentuk sedemikian rupa, sehingga isian selai berada
di bagian dalam adonan roti. Adonan roti yang telah selesai dibentuk
dipindahkan dan disusun di atas loyang. Penyusunan adonan roti manis
isi di atas loyang dapat dilakukan dengan jarak minimal tiga jari antar
roti. Setelah itu, permukaan atas roti dioles dengan bahan pengoles.
Untuk kemudahan identifikasi isi roti, bagian atas permukaan roti manis
isi selai nenas diberi dua sayatan. Pengisian dan pembentukan roti
manis isi cokelat dan kismis sama persis dengan roti manis isi selai,
tetapi bagian permukaan atas roti manis isi cokelat diberi taburan
beberapa butir meses cokelat. Untuk roti manis isi kismis, adonan roti
yang telah terbentuk dipotong menjadi empat potong dengan gunting.
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Potongan adonan hanya sepanjang ¾ lebar roti. Roti manis isi keju diisi
dan dibentuk sama persis dengan roti manis isi selai dan cokelat, tetapi
sebelum ditambah isian keju bagian tengah adonan diolesi krim. Untuk
identifikasi, bagian permukaan atas roti diberi sedikit taburan parutan
keju. Jumlah isian diseragamkan sebanyak satu sendok teh atau lebih
untuk roti manis enak.
Adonan roti manis isi pisang dan isi keju dibentuk menyerupai
tali pendek yang tebal lalu dililitkan di sepanjang potongan sosis dan
pisang. Adonan roti yang telah selesai dibentuk, kemudian dipindahkan
dan disusun di atas loyang. Untuk identifikasi, roti manis isi sosis diberi
taburan wijen dan roti manis isi pisang diberi taburan parutan keju di
permukaan atas roti.

Gambar 5. Proses Pembentukan
f. Pengembangan
Pengembangan dilakukan dalam sebuah alat yang disebut
proofbox selama 45 menit-60 menit atau sampai terlihat perkembangan
volume menjadi dua kali lipatnya.. Suhu dan kelembaban ideal untuk
sebuah proofbox adalah 350C-360C dan 80%-83%. Untuk mendekati
suhu dan kelembaban tersebut, digunakan uap panas yang berasal dari
sepanci air panas yang ditempatkan di bagian dasar proofbox. Hal
tersebut dilakukan karena elemen penghantar panas rusak selama
pelaksanaan Magang. Peletakan loyang-loyang dilakukan secara teratur
dari bagian bawah sampai atas rak di dalam proofbox. Jadi, adonan roti
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manis isi pada loyang bagian bawah akan menerima uap panas lebih
dulu dan lebih banyak sehingga pengembangan berlangsung secara
berurutan (dari bawah ke atas).

Gambar 6. Proses Pengembangan
g.

Pengovenan
pengovenan dilakukan di dalam sebuah oven bersuhu 1700C1800C selama 8 menit-9 menit atau ditandai dengan perubahan warna
menjadi cokelat keemasan. Perubahan warna ini, dapat dilihat dari kaca
oven. Pengovenan dimulai dari loyang yang berada pada urutan paling
bawah di dalam proofbox. Dari tiga buah oven yang tersedia, hanya dua
buah yang dapat digunakan selama pelaksanaan Magang. Oven mulai
dihidupkan pada tahap pencampuran agar suhu dapat tercapai pada saat
pembakaran.
Selama pengovenan terjadi perubahan-perubahan pada roti
diantaranya adalah volume yang semakin mengembang dan warna
menjadi cokelat keemasan (golden brown). Roti yang telah matang
dikeluarkan dari oven kemudian disimpan di rak pengering di atas meja
pendingin untuk diolesi mentega wisman. Pengolesan ini bertujuan
untuk meningkatkan kenampakan roti manis isi.
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Gambar 7. Proses Pengovenan
h.

Pendinginan
Roti-roti dipindahkan dan disusun dengan baik ke atas rak-rak
kawat kasa menggunakan penjepit. Jarak antar roti pada rak tidak terlalu
besar (4 buah roti – 5 buah roti setiap baris di atas rak dengan posisi
memanjang). Pemindahan roti dari loyang dilakukan di ruang
pembakaran sedangkan pendinginan dilakukan di ruang pengolahan
selama 30 menit-45 menit.
Rak-rak yang berisi roti disusun diatas meja pengolahan
berdasarkan urutan pemindahan untuk memudahkan proses selanjutnya.
Rak-rak yang ditempatkan di dekat udara pendingin (AC) biasanya lebih
cepat dingin dibandingkan rak-rak yang ditempatkan di tempat lain.

Gambar 8. Proses Pendinginan
i.

Pengemasan dan Pelabelan
Roti manis isi yang telah dingin dimasukkan ke dalam kemasan
dengan menggunakan penjepit. Kemasan yang digunakan adalah
kemasan plastik HDPE dan PP dan kemasan kertas (kardus).
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Pengemasan roti dengan kardus biasanya dilakukan untuk roti manis
enak dan pesanan-pesanan khusus. Pengemasan bertujuan untuk
mencegah tercemarnya roti, menghindari pengerasan kulit akibat
penguapan air, memberi penampakan yang baik pada roti sehingga
umur simpan roti lebih lama.

Gambar 9. Proses Pengemasan dan Pelabelan

Terigu 1 kg, Ragi, Gula,
susu bubuk, pelembut

Pengadukan I
(0,5 menit-1 menit, 80 rpm)
Garam, telur,
air
Pengadukan II
(± 10 menit, 150 rpm)
Margarin/lemak
Pengadukan III
(± 8 menit, 150 rpm)

Adonan roti
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Pembagian dan
pembulatan adonan
Interminet Proffing (Pengistirahatan
sebentar), 20 menit-25 menit
Pembentukan adonan, pengisian,
dan peletakan dalam loyang
Pengembangan akhir ± 60
menit, T = 350C-450C
Pengovenan, T = 1700C1800C, 8 menit-10 menit

Roti Manis 200 buah
Gambar 10. Diagram Proses Produksi Roti Manis

C. Pengawasan Mutu
Pengawasan mutu bahan baku dilakukan oleh karyawan senior unit
produksi bakery. Pengawasan dilakukan pada saat pembelian bahan yang
meliputi jumlah, waktu kadaluarsa, spesifikasi dan kualitas bahan. Waktu
kadaluarsa untuk bahan-bahan kering seperti tepung, fermipan, susu skim
bubuk dan lain-lain minimal enam bulan. Jumlah, spesifikasi dan kualitas
bahan disesuaikan dengan produk yang akan diproduksi.
Pengawasan mutu bahan baku juga dilakukan selama penyimpanan,
tetapi dalam rentang waktu yang tidak pasti. Hal ini dikarenakan stok barang
yang disediakan disesuaikan dengan jumlah produksi dalam jangka waktu
tertentu. Jadi, penumpukan stok bahan dalam waktu yang sangat lama jarang
terjadi. Biasanya jika terjadi penumpukan bahan melewati waktu kadaluarsa,
maka bahan tersebut akan dibuang.
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D. Pemasaran Roti Manis
Roti manis murah dipasarkan melalui warung-warung, toko-toko dan
kantin-kantin sekolah di lingkungan PPPG Pertanian Cianjur setiap hari
dengan jumlah yang bervariasi. Pengiriman roti berdasarkan permintaaan para
pemilik tempat tersebut atau hasil penawaran karyawan unit produksi bakery.
Pengiriman roti dilakukan setelah produksi selesai (jam 14.00) oleh karyawan
unit produksi bakery. Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah roti yang
terjual dengan dikenakan harga sebesar Rp. 400 untuk satu potong roti manis
seharga Rp. 500. Pengiriman selalu dicatat di dalam sebuah buku pengiriman
oleh karyawan unit produksi bakery untuk mengontrol jumlah roti manis yang
dikirim. Roti manis murah juga dipasarkan di ruang pemasaran unit produksi
bakery untuk para karyawan PPPG Pertanian Cianjur dan para siswa sekolah
kejuruan dengan harga Rp. 500. Selain itu, roti manis murah juga seringkali
dipesan khusus kepada karyawan unit produksi bakery. Biasanya pesanan
dilakukan pada karyawan unit produksi bakery sehari sebelumnya atau pada
pagi hari dan dicatat di papan pemesanan. Harga yang dikenakan untuk roti
manis pesanan khusus adalah Rp. 400 untuk roti manis seharga Rp. 500.
Roti manis enak diproduksi jika ada pemesanan dari pemesan di luar dan
dalam lingkungan PPPG Pertanian Cianjur. Roti manis ini biasanya dipesan
sehari sebelumnya atau pagi hari pada karyawan PPPG Pertanian Cianjur.
Untuk satu potong roti ini dikenakan harga sebesar Rp. 750-Rp. 1000 dan
dikemas di dalam kardus atau plastik tanpa diberi label.
E. Sanitasi dan Pembersihan
Sanitasi

merupakan

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

mencegah

kontaminasi mikroorganisme, menjaga kebersihan lingkungan pengolahan,
menjaga estetika dalam berbagai proses dan melindungai para pekerja.
Kegiatan sanitasi yang umum dilakukan pada tempat produksi adalah sanitasi
ruangan, alat, pekerja, dan limbah.
1. Sanitasi Ruang
Sanitasi ruangan biasanya dilakukan dengan cara disapu atau
menggunakan vacum cleaner (penyedot debu) dan dipel. Sanitasi bertujuan
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untuk mengilangkan bau akibat remah-remah roti yang berada di meja
produksi serta lantai. Selain itu jika remah-remah tidak dibersihkan
kemungkinan besar banyak bakteri yang berkembang biak sehingga akan
mengurangi daya tahan roti akibat pencemaran.
2. Sanitasi Alat
Sanitasi alat dilakukan setiap hari setelah selesai produksi. Kegiatan
dan frekwensi pembersihan alat-alat pengolahan berbeda-beda tergantung
dari jenis alat dan jumlah produksi. Alat-alat yang berhubungan langsung
dengan bahan atau produk biasanya dicuci dengan sabun yang kemudian
dilap, seperti wadah planetary machine, pisau, sendok, gelas dan wadah
boks plastik yang atau cukup dengan kain berih setiap selesai digunakan
seperti wadah dividing machine. Pencucian alat dengan sabun dan
pembilasan dengan air bersih dapt menghilangkan sisa-sisa organik yang
tak tampak oleh mata. Loyang-loyang untuk memanggang adonan
dibersihkan apabila kondisi kotorannya sudah banyak. Hali ini disebabkan
karena jumlah loyang-loyang tersebut sangat banyak, karena itu sebelum
dipakai biasanya loyang selalu dioles dengan inyak goreng untuk
melepaskan kotoran yang sebelumnya menempel pada loyang. Sedangkan
alat-alat yang hanya dilap dengan lap basah atau dengan bantuan scrapper
yaitu meja pengolahan, alat pemotong roti tawar, wadang dividing
mechine dan lain-lain.
3. Sanitasi Pekerja
Para pekerja yang memasuki ruangan atau akan memulai produksi
harus berpakaian bersih, menggunakan jas laboratorium, menggunakan
tutup kepala, masker, alas kaki serta mencuci tangan dengan sabun untuk
mencegah kontaminasi dari luar ruangan. Jas-jas laboratorium, sabun
pencuci tangan, alas kaki, biasanya tersedia di dalam ruangan produksi.
4. Penanganan Limbah
Limbah yang dihasilkan di unit bakery PPPG Pertanian Cianjur
berupa limbah organik, sampah cair, serta sampah plastik, limbah padat ini
dikumpulkan dalam suatu tempat sampah kemudian dibuang keluar.
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Sampah organik biasanya berupa kulit pisang, kulit telur, remah roti, dan
lain-lain. Sedangkan sampah plastik berupa plastik sisa kemasan.
Sedangkan sampah cair berupa cairan yang dibuang melalui saluran
pembuangan di wastafel.
F. Mesin dan Peralatan
Spesifikasi mesin dan peralatan:
a. Mixer
Merek

: SUNG HONG

Buatan

: Taiwan

Tahun Pembuatan

: 2003

Kode

: SH-103 V

Kecepatan

: 360 rpm

Energi

: Listrik: 1 HP: 0,75 Kwh

Kapasitas muatan

: 10 kg

Gambar 11. Planetary Mixer
b. Oven
Merek

: POLIN

Buatan

: Italy

Tahun Pembuatan

: 1990

Kapasitas muatan

: 500 roti: @ 5 gram

Energi

: Listrik: 2 HP: 1,5 Kwh
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Gambar 12. Proofbox (oven pengembang)
c. Pembagi adonan
Merek

: Werner dan Pfleiderer-Haton

Buatan

: Taiwan

Tahun Pembuatan

: 2003

Energi

: Manual

Kapasitas muatan

: 36 biji (20-60 gram)

Gambar 13. Dough Divider
d. Oven
Merek

: CHUNG HOU

Buatan

: Taiwan
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Tahun Pembuatan

: 1994

Kode

: FO-3016N

Voltage

: 220 V

Energi

: Listrik: 3 HP: 2,25 Kwh

Kapasitas muatan

: 100 roti

Gambar 14. OVEN (Pembakaran/Pemanggang)
G. Pengendalian mutu
Peranan mutu serta produktivitas proses produksi dilakukan analisa
bahan baku, produk, serta limbah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan
hasil produksi roti, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi roti. Di Unit
bakery di PPPG Cianjur melakukan pengujian terhadap bahan baku, bahan
pendukung produk dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk roti
dapat baik.
Untuk menjamin kualitas roti, maka dilakukan pengendalian terhadap
bahan baku, proses produksi dan produksi akhir.
1. Pengendalian mutu bahan baku
Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi harus
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelum digunakan dalam
proses produksi. Analisa bahan untuk keperluan proses produksi seperti
tepung terigu, menggunakan tepung terigu yang bagus atau produknya
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paling unggul yaitu tepung terigu cakra kembar yang memiliki kandungan
protein 11-12 %, tepung ini paling tinggi kandungan glutennya. Pembelian
bahan tidak terlalu banyak atau terlalu besar, untuk menghindari terlalu
lama tidak dipakainya bahan tersebut sehingga bahan tersebut menjadi
rusak. Sebelum bahan masuk ke gudang dipastikan tidak ada kotoran yang
terdapat dalam bahan tersebut. Pembelian telur juga menyesuaikan jumlah
kebutuhan, karena telur pemakaiannya harus sedini mungkin untuk
menghindari telur tersebut menjadi rusak. Pemakaian air juga harus
diperhatikan, air yang digunakan adalah air bersih yang dibeli dalam
kemasan, air yang akan dipakai untuk memproduksi roti air tersebut
dimasukkan ke dalam tempat pendinginan dengan suhu 15-20 °C selama
15 menit. Penggunaan air dingin berpengaruh terhadap hasil roti karena
dapat meningkatkan konsistensi adonan sehingga tidak lembek atau
lengket.

Tabel.3. Standar Mutu Tepung Terigu dan Bahan Makan
No

Kriteria Uji

Satuan

1.
1.a
1.b
1.c
1.d
2.
3.
4.
5.
6.

Keadaan
Bentuk
Bau
Rasa
Warna
Benda asing
Serangga
Kehalusan
Air
Protein

%(b/b)
%(b/b)
%(b/b)

Persyaratan
Jenis B

Jenis A
Sebuk halus
Normal
Normal
Normal
Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
Min 95
Min 14
Min 12

Min 95
Min 14
10-11

Jenis C
Min 95
Min 14
8-9

Sumber :SNI 01-3751-1995
Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka penggunaan
tepung terigu dalam pembuatan roti di PPPG cianjur adalah tepung terigu
merk Cakra Kembar.
Tabel.4. Standar Kualitas Air Minum
No
Unsur
Satuan
Minimum

Maksimum

Maksimum

Keterangan
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yang
diperbolehkan
I.
1.
2.

Fisika
Suhu
Warna

3.

yang
yang
dianjurkan diperbolehkan

0 oC
Unit +

-

5

Suhu udara
50

Bau

-

-

-

-

4.

Rasa

-

-

-

-

5.

Kekeruhan

Unit ++

-

5

25

-

6,5

-

9,2

mg/L
mg/L

-

75
30

200
150

mg/L
mg/L

-

0,1
0,05

1,0
0,5

II.
6.

Kimia
Derajat
Keasaman
(pH)
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Sumber:SNI 01-0220-1987
Untuk memenuhi standar air minum tersebut maka penggunaan air
dalam pembuatan roti di PPPG Cianjur adalah membeli air dalam bentuk
kemasan yaitu air yang siap minum.
Selama penyimpanan suhu ruangan perlu diperhatikan untuk
menghindari gangguan mikroorganisme yang menyebabkan bahan
menjadi rusak. Di ruangan pengolahan roti di PPPG Pertanian Cianjur
dilengkapi dengan AC (Air Conditioner) dilengkapi dengan alat pengukur
suhu ruangan. Suhu ruangan dijaga dengan suhu 20-25 °C dan derajad
kelembaban 55-56 %, meskipun kelembaban sudah diatur namun selama
penyimpanan bahan seperti tepung terigu diberikan alas untuk
menghindari kontaminasi dengan lantai yang mengakibatkan bahan
mrnjadi basah sehingga bahan menjadi rusak. Begitu juga untuk
menyimpan bahan lain seperti ragi, pelembut, susu bubuk disimpan dalam
plastikyang diletakkan di rak. Untuk bahan pendukung seperti kismis, keju
disimpan dalam lemari pendingin agar bahan tersebut tidak kering.
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Penggunaan bahan tambahan juga menyesuaikan jumlah produk
roti yang akan dihasilkan, kismis dan keju yang dipakai diperlukan suhu
yang sesuai untuk menjaga mutu bahan tersebut. Bahan tambahan seperti
kismis mudah mengering jadi pemakaian bahan tersebut harus cepat agar
mudah dalam proses selanjutnya.
Penggunaan bahan untuk membuat roti manis juga berbeda,
formulasi bahan untuk di ecer dengan pesanan berbeda. Untuk pesanan
biasanya penambahan tepung dan telur ditambah, karena pesanan
membutuhkan jumlah yang banyak jadi produk roti lebih bagus.
2. Pengendalian Mutu Pada Proses Produksi
Analisa tahapan proses untuk pengendalian mutu dilakukan pada
setiap tahapan proses produksi itu.

a. Penyiapan bahan baku
Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat roti
tersebut diperlukan penimbangan terlebih dahulu, hasil timbangan
harus sesuai dengan jumlah komposisi yang sudah ditetapkan agar
hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penimbangan
bahan baku diperlukan ketelitian dan kecermatan didalam proses
penimbangan, alat yang digunakan di cek terlebih dahulu apakah sudah
standar untuk digunakan dalam penimbangan. Setelah bahan-bahan
ditimbang lalu dimasukkan dalam wadah yang terpisah-pisah agar
memudahkan dalam proses selanjutnya.
Penyiapan bahan tambahan atau pendukung seperti selai,
kismis, dan coklat diletakkan di dekat tempat proses pembentukan.
Untuk kismis diperlukan perendaman ± 10 menit dengan air hangat
agar kismis bisa lebih lunak, karena kismis yang terlalu lama disimpan
dapat menyebabkan kismis tersebut menjadi mengeras, sehingga saat
dilakukan pemotongan kismis menjadi susah. Bahan pengoles yang
digunakan adalah campuran kuning telur dan susu skim bubuk untuk
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campuran dengan menggunakan dua butir telur dengan satu sendok the
susu skim bubuk untuk satu kali produksi.
1. Syarat yang harus dicapai selama penyiapan bahan adalah:
a. Bahan yang dibutuhkan sesuai dengan yang kita harapkan
b.Untuk bahan pengisi seperti kismis harus lunak agar mudah
dalam pemotongan
2. Cara untuk mencapai hasil yang diharapkan selama penyiapan
bahan adalah:
a. Untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan hasil yang
diharapkan adalah pada saat penimbangan bahan harus dilakukan
dengan teliti, timbangan yang akan dipakai harus dinetralkan
terlebih dahulu dan dipaskan dengan angka 0.
b.Untuk mendapatkan bahan pengisi seperti kismis yang lunak
maka pada saat kismis yang akan digunakan maka terlebih
dahulu direndam dengan air hangat selama 10 menit. Untuk
mengingatkan selama perendaman maka dibuat daftar lama untuk
merendam agar pas dengan waktu yang ditentukan.
b. Pencampuran dan Pengadukan
Selama

pencampuran

diperlukan

kecermatan

dalam

memasukkan bahan kedalam alat mesin. Bahan yang kering
dimasukkan terlebih dahulu dari tepung terigu, susu bubuk, ragi dan
gula pasir dicampur terlebih dahulu sampai merata selanjutnya
panambahan garam setelah bahan-bahan tersebut tercampur maka
penambahan telur, air dan margarin dilakukan. Tahapan proses
tersebut dimaksudkan agar bahan-bahan tersebut dapat tercampur
menjadi satu dan hasilnya bisa merata.
Selama proses pencampuran perlu ada tahap dalam pemakaian
kecepatan mesin. Pemakaian gigi pertama dilakukan untuk proses
pencampuran bahan kering sampai dengan waktu ± 1 menit, setelah itu
penggunaan gigi kedua digunakan selama penambahan air dalam
adonan sampai bentuk adonan mendekati kalis dengan waktu ± 9
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menit. Setelah itu penggunaan gigi ketiga, gigi ketiga ini kecepatannya
paling tinggi. Pada penggunaan gigi ketiga ini digunakan agar adonan
menjadi kalis juga saat penambahan margarin lebih cepat merata.
Pencampuran ini dilakukan selama ± 7 menit. Hasil akhir adonan
menjadi elastis, untuk mengetahui sudah elastis atau belum maka
dilakukan

percobaan

dengan

mengambil

sampel

adonan

dan

merenggangkannya sampai tipis dan adonan tersebut tidak mudah
sobek atau putus, juga dilihat dengan visual adonan sudah tampak
halus merata.
1. Syarat yang harus dicapai saat pengadukan
Adonan menjadi kalis/tidak lengket
2. Cara untuk mencapai hasil yang diharapkan selama pengadukan
Untuk mendapatkan adonan yang kalis adalah selama pengadukan
bahan-bahan yang tercampur dapat merekat menjadi sebuah
adonan yang halus. Juga waktu pada saat pengadukan harus
diperhatikan, waktu yang ditentukan 15-16 menit. Untuk
mengingatkan waktu yang telah ditentukan selama pengadukan
maka dibuat daftar lama pengadukan yang harus dipakai.
c. Penimbangan dan Pembagian Adonan
Dalam penimbangan alat yang digunakan untuk menimbang
perlu disesuaikan dahulu dan dinetralkan sampai pas angka nol untuk
memulai penimbangan. Selama pembagian adonan perlu dilakukan
dengan cermat agar hasil potongan dapat seimbang, penggunaan alat
untuk memotong pada bagian atas dekat dengan pisau pemotong
diberikan margarin agar setelah dilakukan pemotongan hasil potongan
tidak menempel pada dinding pemotong sehingga hasil potongan dapat
baik dan sesuai serta hasil potongan akan terpisah dan tidak lengket
lagi.
1. Syarat yang harus dicapai selama penimbangan dan
pembagian adonan
a. Bahan yang ditimbang ukuran yang di tentukan harus tepat
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b. Hasil potongan dapat seragam
2. Cara untuk mencapai hasil yang baik selama penimbangan
dan pembagian adonan
a. Untuk mendapatkan bahan yang tepat maka pada saat
penimbangan harus dilakukan dengan teliti, timbangan
harus di netralkan dahulu
b. Untuk mendapatkan hasil potongan yang seragam adalah
pada saat penekanan adonan dapat merata sehingga hasil
potongan juga merata
d. Pembulatan dan Pengistirahatan
Selama pembulatan hasil yang diharapkan adalah bentuk
menjadi lebih halus dan gas yang terdapat dalam adonan dapat keluar.
Peletakan hasil bulatan dilakukan secara berurutan untuk memudahkan
dalam proses selanjutnya. Setelah dilakukan pembulatan dilakukan
proses pengistirahatan selama ± 15-25 menit. Pengistirahatan
dilakukan dengan menutup plastik transparan agar dapat mengetahui
apakah adonan sudah mengembang atau belum, juga penutupan
dengan plastik agar suhu luar tidak dapat masuk yang menyebabkan
roti menjadi kering.
1. Syarat yang harus dicapai selama pembulatan dan pengistirahatan
a. Hasil bulatan dapat halus dan gas yang terdapat dalam bulatan
bisa hilang
b. Selama bulatan diistirahatkan hasil bulatan bisa lebih besar atau
mengembang dari bulatan semula
2. Cara untuk mencapai hasil yang baik selama pembulatan dan
pengistirahatan
a. Selama pembulatan dilakukan berulang-ulang sampai terlihat
permukaan yang halus dan gas yang terdapat didalam bulatan
bisa hilang
a. Untuk mendapatkan bulatan yang lebih besar dari bulatan
semula adalah dengan cara menutup bulatan dengan plastik
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transparan selama 15-25 menit. Agar waktu pengistirahatkan
dapat tepat dengan waktu yang telah ditentukan maka dibuat
daftar lama pengistirahatan yang digunakan
e. Pembentukan dan Pengisian
Selama pembentukan pengambilan adonan harus disesuaikan
dengan urutan dari yang pertama dan seterusnya. Untuk mencegah
adonan menjadi over profing atau terlalu lama pengistirahatan, selama
pembentukan

dilakukan

pemipihan

adonan

bertujuan

untuk

menghilangkan udara dan gas yang terdapat dalam adonan.
Pengisian dilakukan dengan hati-hati karena inisangat sulit,
sering terjadi pada pengisian selai pada adonan roti selai yang
dibungkus pada adonan keluar yang menyebabkan hasil roti tidak
bagus dan tidak menarik. Pembalikan adonan bertujuan agar
mendapatkan permukaan roti yang halus. Jumlah takaran bahan pengisi
juga disesuaikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Setelah
melakukan pengisian pemasukan adonan roti manis diatas loyang
dilakukan dengan pengaturan jarak agar setelah mengembang tidak
lengket dengan adonan lain. Sebelum loyang digunakan perlu
dilakukan pembersihan dan pemolesan dengan minyak goreng dengan
tujuan agar adonan tidak lengket pada loyang. Setelah adonan masuk
loyang maka dilakukan pemolesan dengan bahan pemoles yaitu
campuran telur dan susu bubuk, yang bertujuan agar hasil akhir nanti
kenampakan menjadi lebih halus dan menarik. Setiap hasil bahan isi
yang berbeda diberi tanda yang berbeda. Isi kismis dengan tanda
pemotongan bagian adonan menjadi 4 potongan, isi coklat dengan
menaburkan coklat diatas adonan.

1. Syarat yang harus dicapai selama pembentukan dan pengisian
a. Selama pembentukan didapatkan permukaan luar yang halus
b. Dalam pengisian, hasil isian tidak boleh keluar dari dalam
bulatan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
48

2. Cara untuk mencapai hasil yang baik selama pembentukan dan
pengisian
a. Selama dibentuk, adonan yang permukaannya lebih halus
diletakan diluar
b. Agar hasil isian dapat bagus maka selama pengisian diharapkan
memberikan bahan isian sesuai dengan takaran yang dianjurkan
dan dilakukan secara hati-hati
f. Pengembangan
Selama pengembangan diharapkan adonan dapat menjadi lebih
besar dari adonan semula. Untuk pengembangan alat yang digunakan
adalah Proot Box, sebelum alat ini digunakan sebelumnya alat ini
dilakukan pengaturan suhu dan kelembabannya. Alat ini ada
pengaturnya selama akan dipakai suhu yang digunakan adalah 35 °C –
36 °C dengan kelembaban 80 % - 83 %. Selama pengembangan
dilakukan selama 45 – 60 menit atau sampai perkembangan menjadi
dua kali lipat dari adonan semula. Peletakan loyang dalam alat
pengembang dilakukan secara berurutan untuk memudahkan proses
selanjutnya.
1. Syarat yang harus dicapai selama pengembangan
Hasil yang diharapkan selama pengembangan adalah hasil adonan
menjadi lebih besar sampai 100%
2. Cara untuk mencapai hasil dapat baik selama pengembangan
adalah
Agar hasil adonan lebih besar maka penggunaan suhu dan
waktu harus sesuai. Suhu yang diharapkan adalah 35 oC-36 oC dengan
waktu selama 45-60 menit. Alat ini sudah otomatis jadi kita bisa
menginginkan suhu dan waktu yang diharapkan. Agar suhu dan waktu
dapat sesuai yang diharapkan maka dibuat daftar lama waktu dan suhu
yang digunakan selama pengembangan

g. Pengovenan
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Pada proses ini perlu dilakukan pengawasan lebih ketat karena
sangat mempengaruhi hasil akhir roti. Selama proses pembakaran suhu
dan waktu harus benar-benar diperhatikan. Suhu yang digunakan
dalam oven bersuhu 170 °C – 180 °C dengan waktu 8 – 10 menit. Alat
untuk mengoven yang ada di PPPG Pertanian Cianjur ini sudah
otomatis sehingga suhu dan waktu sudah dapat ditentukan sesuai
dengan kebutuhan, jika waktu yang telah digunakan selesai maka alat
tersebut memberikan kode dengan mengeluarkan bunyi yang keras.
Jika waktu yang sudah ditentukan sudah selesai tapi hasil belum
merata maka penambahan waktu pun ditamabah 1 – 2 menit sampai
matang merata. Hasil akhir setelah dilakukan pembakaran sampai
terjadi perubahan volume roti lebih mengembang dan warna menjadi
coklat keemasan. Setelah itu dilakukan pemolesan dengan mentega
agar dapat meningkatkan kenampakan roti manis.
1. Syarat yang harus dicapai selama pengovenan.
Hasil setelah pengovenan diharapkan didapatkan hasilnya masak
penuh/merata dan tidak gosong dengan penggunaan suhu 170-180
o

C dengan waktu 8-10 menit

2. Cara untuk mencapai hasil yang baik selama pengovenan adalah
Untuk mendapatkan roti yang masak bisa merata dan tidak gosong
maka penggunaan suhu dan waktu harus diperhatikan. Suhu yang
digunakan

170-180

o

C dengan waktu 8-10 menit. Untuk

mendapatkan suhu dan waktu tersebut maka alat ini diatur suhu
dan waktu yang akan digunakan terlebih dahulu. Alat ini sudah
otomatis yang dilengkapi suhu dan waktu yang diharapkan. Agar
suhu dan waktu dapat sesuai maka dibuat daftar lama waktu dan
suhu yang digunakan selama pengovenan.
h. Pendinginan
Selama pendinginan roti yang setelah di oven dipindahkan
kedalam kawat kasa agar aerasi udara tercipta dengan baik dan embun
bisa hilang. Rak untuk tempat roti dekat dengan ruang pendingin jadi
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proses pendinginan bisa lebih cepat biasanya waktu pendinginan
dilakukan selama 30 – 45 menit.
1. Syarat yang harus dicapai selama pendinginan
Hasil roti menjadi dapat cepat dingin yaitu dengan suhu ruang
20-25 oC
2. Cara untuk mencapai hasil yang baik selama pendinginan
Selama pendiginan letak penempatan roti diletakan dekat ruangan
ber AC agar lebih cepat dingin. Waktu yang digunakan selama
pendinginan adalah 30-45 menit. Agar waktu yang digunakan
dapat sesuai maka diberi daftar lama pendinginan yang cukup
i. Pengemasan
Pengemasan diharapkan bisa rapat sehingga terhindar dari
gangguan hama yang dapat merusak roti tersebut. Juga menambah
umur simpan roti lebih lama.
3. Syarat yang harus dicapai selama pengemasan
a. Hasil kemasan dapat tertutup rapat
b. Tidak ada roti yang cacat dan benda asing yang terdapat dalam
kemasan
4. Cara untuk mencapai hasil yang baik selama pengemasan
a. Agar hasil kemasan dapat rapat maka selama pelipatan plastik
dapat menutup semua bagian dalam kemasan
b. Untuk mendapatkan roti yang baik dan tidak cacat maka
sebelum roti masuk dalam kemasan dilakukan sortasi terlebih
dahulu untuk memisahkan roti yang berkualitas baik dan jelek.
Juga menghilangkan benda-benda asing yang terdapat dalam
kemasan.
3. Pengendalian Mutu Produk Akhir
PPPG Cianjur melakukan analisa produk roti yang sebelum
dipasarkan tujuan analisa produk untuk memenuhi standar yang
disyaratkan bagi produk tersebut agar kualitas produk tersebut dapat
memenuhi standar dan dan produk mampu bersaing di pasaran dan disukai
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konsumen untuk menjamin mutu roti, produk roti di PPPG Cianjur
menggunakan bahan-bahan yang bermutu tinggi tanpa bahan pemanas dan
pengawet buatan.
Produk roti yang dikeluarkan mempunyai beberapa kriteria antara lain :
1) Rasa enak
2) Roti tidak boleh berbau apek
3) Roti tidak berjamur
4) Roti halus dan tidak ada kotoran.
5) Dilihat dengan visual roti terlihat mengkilat dan menarik
Analisa produk yang dilakukan dengan iji sensori yang meliputi
tidak berbau, berwarna mengkilat dan tidak ada kotoran.setiap proses yang
dilakukan tidak selalu menghasilkan produk yang bagus dan sesuai dengan
standar. Cacat yang ada pada hasil roti adalah warna yang kurang
mengkilat juga dalam pengisian roti yang kurang sempurna isinya terlihat
dari luar, sehingga kurang menarik.
Meskipun setiap proses sudah dilakukan pengawasan supaya
dihasilkan roti yang sesuai, tetapi masih terdapat beberapa keluhan yang
terdapat di usaha roti tersebut antara lain : bentuk yang tidak seragam,
pengisian selai kurang sempurna, kurang tahan lama.
Dilihat dari keluhan, jenis keluhan yang paling banyak adalah
kurang tahan lamanya roti setelah disimpan terlalu lama, karena usaha roti
di PPPG Cianjur ini tidak menggunakan bahan pengawet roti yang batas
pemakaiannya sudah lewat maka roti tersebut diambil dan diganti dengan
baru. Dilihat dari pengamatan jenis keluhan yang berasal dari konsumen
adalah produksinya tidak mampu bertahan lama. Jika produk sudah terlalu
lama belum terbeli oleh konsumen maka produk tersebut diambil oleh
pabrik dan dibuang atau diberikan hewan peliharaan.suatu upaya untuk
mempertahankan kualitas suatu produk melalui analisis, baik analisa
kimia, mikropis fisis atau statistik agar sesuai spesifikasi yang telah
ditetapkan.
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Jenis cacat produk dan penyebab dari kecacatan produk roti yang
terjadi dapat dilihat pada tulang ikan di bawah ini:

Bahan Baku

Pencampuran

Pembulatan

Kurang sempurna

Gosong

Suhu tidak
sesuai
Pemotongan

Pembentukan

Pembakaran

Gambar 16. Diagram Tulang Ikan

Dilihat dari cacat yang diakibatkan maka dapat dianalisa penyebab
dari kecacatan.
a. Gosong disebabkan saat proses pembakaran suhu dan waktu yang
digunakan tidak sesuai, sehingga hasil akhir roti menjadi gosong.

Bahan Baku

Pencampuran

Pembulatan

Kurang
sempurna

Bentuk tidak
sesuai

Kurang
sempurna

Pemotongan

Pembentukan

Pembakaran
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b. Bentuk yang tidak sesuai disebabkan pada saat pencampuran kurang kalis
juga pada saat pemotongan yang menyebabkan hasil potongan tidak
seragam

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan Magang ini adalah :
1. Unit produksi Bakery merupakan produk roti andalan di PPPG Cianjur
meskipun bukan menjadi andalan utama.
2. Roti manis produksi Bakery di PPPG Cianjur masih diproduksi sampai
sekarang ini, karena pesanan yangterus-menerus.
3. Setiap rangkaian proses pembuatan roti manis dan pengawasan mutu di
unit produksi bakery PPPG Pertanian Cianjur dikerjakan dengan baik dan
teratur sehingga kualitas roti yang dihasilkan cukup baik.
4. Kegiatan pemasaran roti manis masih dilakukan di lingkungan sekitar
PPPG Petanian Cianjur.
5. Penanganan limbah unit produksi bakery sudah diperhatikan dan
dilakukan dengan cukup baik terbukti dengan adanya tempat pembuangan
limbah.
6. Bagian dalam proses produksi yang paling penting atau paling kritis
adalah saat pengovenan atau pembakaran karena pada saat pembakaran
sangat mempengaruhi hasil akhir.
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B. Saran

61
Saran yang dapat diberikan antara lain :
1. Jumlah karyawan terlatih ditambah agar permintaan roti manis dalam
jumlah besar dapat terpenuhi dan jumlah roti manis off grade berkurang
2. Perbaikan proofbox agar proses pengembangan berlangsung dengan lebih
baik
3. Pengadaan atribut karyawan, seperti jas laboratorium dan penutup kepala
ditambah untuk menunjang kebersihan selama proses produksi.
4. Penambahan dan perbaikan alat-alat untuk menambah kelancaran proses
produksi
5. Pengadaan fasilitas transportasi untuk menunjang kegiatan pemasaran.
6. Perbaikan label roti manis murah untuk meningkatakan daya tarik
konsumen.
7. Pengadaan kegiatan promosi di luar lingkungan PPPG Pertanian untuk
menunjang pemasaran.
8. Label dalam kemasan dibuat dilengkapi dengan Depkes dan tanggal batas
pakai.
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