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Proses  produksi roti kecik 

di perusahaan roti ganep’s  tradisi Solo 

Disusun Oleh: 

Yoga Kharisma 

H.3103100 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kegiatan magang (praktik kerja) merupakan kegiatan akademis yang 

dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan praktik kerja pada lembaga 

yang relevan dengan bidang industri hasil pertanian.  

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Perusahaan Roti Ganep’s yang 

merupakan industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian 

khususnya proses produksi roti. Mahasiswa perlu bekal sesuai dengan bidang 

ilmunya khususnya D III Teknologi Hasil Pertanian mengenai teknologi 

pengolahan roti khususnya roti kering. Di Perusahaan Roti Ganep’s, roti 

kering yang diproduksi salah satunya yaitu roti kecik. Untuk itu perlu 

melakukan kegiatan magang sehingga dapat menerapkan dan 

mengembangkan kemampuannya dalam hal memanfaatkan hasil-hasil 

pertanian menjadi lebih bernilai. 

Selain dapat mengetahui proses produksi roti kecik dan spesifikasi 

bahan, dengan mengamati hal-hal tersebut juga dapat membantu mahasiswa 

untuk menciptakan produk-produk baru serta mengembangkannya menjadi 

produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kegiatan magang, 

mahasiswa dapat menambah wawasan, pengalaman, dan ketrampilan dalam 

dunia kerja. 
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B.  TUJUAN 

1.  Tujuan Umum Magang 

a.  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. 

b.  Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman kerja di bidang industri 

pengolahan hasil pertanian.  

c.   Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang berbagai kegiatan di 

bidang industri pengolahan hasil pertanian.  

d.  Memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya 

(A. Md.) Teknologi Hasil Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

2.  Tujuan Khusus Magang 

a. Mempelajari kondisi umum perusahaan yang meliputi sejarah 

perusahaan, lokasi dan struktur organisasi. 

b. Mempelajari proses pengolahan roti kecik dari penerimaan bahan 

baku, pengolahan sampai menjadi produk yang siap dipasarkan.     
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

A.  Bahan Dasar 

1. Beras Ketan 

Komponen kimia yang utama pada serealia  adalah karbohidrat 

terutama pati  kira-kira 80 % dari bahan kering, protein kira-kira 15 % dari 

bahan kering, dan lemak kira-kira 5 % dari bahan kering serta mineral 

kira-kira 2 % (Buckle, 1985). 

Sebagaimana bulir serealia lain, bagian terbesar beras didominasi 

oleh pati (sekitar 80-85%). Beras mengandung protein, vitamin, mineral 

dan air. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik, 

pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut disebut amilopektin. 

Amilosa mempunyai struktur lurus sedangkan amilopektin mempunyai 

struktur cabang. Komposisi kedua pati tersebut sangat menentukan tekstur 

nasi (lengket, lunak, keras atau pera). Semakin kecil kandungan amilosa 

maka semakin tinggi kandungan amilopektinnya dan semakin lengket nasi 

tersebut. Beras yang mengandung amilosa lebih dari 20% disebut beras 

biasa/beras bukan ketan, sedangkan beras ketan kandungan pati hampir 

seluruhnya merupakan amilopektin (Winarno, 2002). 
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Tepung ketan sifatnya lengket seperti beras ketan. Tepung ketan 

dibuat dari beras ketan yang ditumbuk atau digiling sampai halus dan 

dikeringkan sehingga dapat tahan lama (Tarwotjo, 1998). 

 
Tabel 1. Kandungan beras ketan putih per 100 gram bahan 

Air (g) Kalori (kal) Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) 

12 362 6,7 0,7 79,4 

(Handajani, 1994). 

 

 

 
2. Mentega  

Mentega banyak digunakan dalam bahan pangan, terutama pada 

pembuatan kue dan roti yang dipanggang. Di dalam roti dan kue, lemak 

berfungsi sebagai bumbu (ingredient) yang memperbaiki cita rasa, 

struktur, tekstur dan keempukan. Sifat-sifat bahan pangan tersebut 

dipengaruhi oleh jumlah dan sifat fisiko-kimia mentega yang digunakan, 

serta metode pencampuran antara lemak dan adonan. Perbedaan tipe-tipe 

dan sifat-sifat mentega yang digunakan akan menghasilkan mutu bahan 

pangan yang berbeda, bahkan kadang-kadang pemakaian mentega yang 

tidak tepat dapat menurunkan mutu bahan pangan (Ketaren, 1986). 

Fungsi mentega dalam bahan pangan khususnya dalam kue dan roti 

antara lain: memperbesar volume bahan pangan, menyerap udara, 

stabilizer, membentuk cream, memperbaiki keeping quality dan 

memberikan cita rasa gurih dalam bahan pangan (Ketaren, 1986). 

3. Telur 

Secara umum telur adalah sumber makanan berprotein tinggi dan 

menyediakan pula sejumlah zat besi, vitamin A dan vitamin D serta 

riboflavin. Kandungan gizi pada telur secara keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 2. Kandungan gizi pada telur 
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Kandungan Gizi Telur Utuh 
(%) 

Putih Telur 
(%) 

Kuning telur 
(%) 

Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Air 
Vitamin dan 
Mineral 

12 
11 
8 
75 
11 

9 
sedikit sekali 

0 
88 
1 

16 
31 
0 
51 
1 

 Sumber : Gaman and Sherington, 1992. 

 

Pada dasarnya telur ayam hampir lengkap dalam segala zat 

makanan. Dalam hal pencernaannya, nilai protein mirip dengan susu, 

sedangkan dalam hal zat besi telur lebih unggul. Telur tetap akan segar 

sampai kira-kira 10 hari tanpa perlakuan khusus. Sedangkan waktu ini 

dapat diperpanjang bila disimpan pada kapur dengan suhu yang agak 

sejuk. Kelebihan yang lain adalah telur mudah didapat dimana-mana 

(Soedarmo dan Sediaoetama, 1969).  

Selain meningkatkan nilai gizi masakan, telur juga penting dalam 

masak-memasak karena telur mempunyai beberapa sifat fisik yang 

bermanfaat meliputi: 

a. Pengental dan pengikat. Karena putih telur terkoagulasi jika 

dipanaskan. Telur digunakan sebagai agensia pengental dalam 

masakan seperti puding telur dan sebagai agensia pengikat pada 

produk seperti risoles. 

b. Pengemulsi. Kuning telur mengandung leshitin (suatu agensia 

pengemulsi dan dapat digunakan dalam penyiapan mayones serta 

emulsi lain). 

c. Pembusa. Apabila putih telur dikocok, udara akan terjebak dan protein 

terkoagulasi sebagian, membentuk busa ini adalah dasar meringue 

(Gaman and Sherrington, 1992) 

Di dalam telur utuh terdapat suatu agensia pengeras dan 

pengempuk. Kekerasan yang ditimbulkan oleh putih telur tidak seluruhnya 

hanya sebagian diatasi oleh kuning telur, oleh karena itu telur utuh 

dianggap sebagai agensia pengeras. Komposisi telur utuh + 64 % putih 
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telur (pengeras) dan + 36 % kuning telur sebagai pengempuk (Desrosier, 

1998). 

Mutu telur utuh dinilai secara candling yaitu dengan meletakkan 

telur dalam sorotan sinar yang kuat sehingga memungkinkan  pemeriksaan 

bagian dalam dengan candling. Ini memungkinkan penemuan keretakan 

pada kulit telur, ukuran serta gerakan kunung telur, ukuran kantong udara, 

bintik-bintik darah, bintik-bintik daging, kerusakan oleh mikroorganisme 

dan pertumbuhan benih. Walaupun demikian hanya kerusakan yang 

menonjol yang dapat diketahui secara candling ini (Buckle, 1985). 

 

4. Gula 

Gula adalah istilah umum yang sering diartikan bagi setiap 

karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan 

biasanya  digunakan untuk menyatakan sukrosa, gula yang diperoleh dari 

tebu (Buckle, 1985). 

Faktor utama yang mempengaruhi mutu sukrosa adalah pemanasan 

menggunakan teknik konsentrasi hampa udara dalam proses penggilingan 

dan pemurnian mengurangi inversi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa 

dan juga mengurangi pembentukan warna gelap oleh proses karamelisasi. 

Inversi sukrosa menyebabkan berkurangnya hasil dan kadar air yang tinggi 

pada produk akhir. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi mutu gula 

termasuk efisiensi proses-proses penjernihan sari tebu (dengan kapur dan 

arang) dan kerja mikroorganisme pada tanaman sumber antara panen dan 

penggilingan (Buckle, 1985). 

Gula merupakan bahan makanan sumber kalori, tetapi bukan 

merupakan bahan makanan pokok seperti beras dan semua penggantinya. 

Macam-macam gula antara lain gula merah , gula aren, gula bit, gula batu 

batu dan madu. Semua ini sumber hidrat arang atau sumber kalori. Gula 

mengandung hidrat arang 90-98 % yang berarti bahwa sebagian gula 

adalah zat hidrat arang (Tarwotjo, 1998). 
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Penggunaan gula dalam adonan selain memberi rasa manis juga 

berfungsi mengempukkan adonan dan sebagai anti oksidan. Penambahan 

gula terlalu banyak dapat menyebabkan adonan hancur atau meleleh saat 

pemanggangan, karena terbentuknya butiran keras (set form) akibat 

koagulasi pati dan gluten tepung (Ketaren, 1986) 

Komposisi dari gula meliputi monosakarida, disakarida, dan 

hidrolisa pati. Karamelisasi merupakan contoh lain dari peristiwa non 

enzymatic browning yang melibatkan penurunan derajat kadar gula.   

Ketika gula mengalami pemanasan kemudian mengalami pencairan, hal 

ini dapat menyebabkan terjadinya proses penggosongan dan menyebabkan 

warna roti menjadi coklat dalam kondisi alkali atau asam.  

5. Soda Kue 

Tepung soda kue merupakan bahan pengembang adonan yang 

umum digunakan dalam pembuatan roti. Bahan ini terdiri  NaHCO3 dan 

tepung. Ada dua macam soda kue yaitu soda kue dengan aktivitas lambat 

atau aktivitas ganda dan soda kue dengan aktivitas cepat atau aktivitas 

tinggi. Pemilihan jenis soda kue akan mempengaruhi elastisitas dan 

plastisitas adonan. Soda kue aktivitas lambat melepaskan CO2 setelah 

adonan terbentuk menghasilkan retak-retak pada tepi biskuit. Bila 

digunakan suhu awal (pembakaran roti) rendah maka diperoleh volume 

produk yang lebih besar. Tetapi bila kenaikan suhu kurang cepat, volume 

akan kecil dan untuk menghindarinya, suhu pembakaran dibuat merata 

(Winarno, 2002). 

Beberapa senyawa kimia akan terurai dengan menghasilkan gas 

dalam adonan roti. Selama pembakaran volume gas bersama dengan udara 

dan uap air yang ikut terperangkap dalam adonan akan mengembang 

sehingga diperoleh roti dengan struktur berpori. Bahan pengembang 

adonan yang sekarang dipakai menggunakan bahan-bahan kimia yang 

dapat menghasilkan gas CO2 gas ini diperoleh dari garam karbonat atau 

garam bikarbonat. Sedangkan bahan pengembang yang umum digunakan 

adalah Natrium bikarbonat/NaHCO3 (Winarno, 2002). 
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B.  Proses Pengolahan 

1.  Pencucian dan Perendaman 

Proses pencucian dan perendaman biasa dilakukan terhadap 

produk  hasil pertanian sebelum mengalami proses lebih lanjut. Proses 

tersebut dinilai penting untuk meningkatkan mutu produk hasil pertanian. 

Tujuan pencucian dan perendaman yang utama adalah : 

a. Menghilangkan bahan asing yang terdapat pada hasil pertanian yang 

dapat mempengaruhi mutunya. 

b. Mengurangi jumlah bakteri atau jenis mikroba lain. 

c. Menginaktifkan enzim apabila digunakan air panas (hangat) untuk 

perlakuan pencucian atau perendaman. 

d. Mendapatkan kenampakan hasil pertanian yang bersih dan menarik. 

(Hadiwiyoto, 1981). 

2.  Penggilingan 

Penggunaan proses penghancuran yang paling luas dalam industri 

pangan kemungkinan adalah penggilingan butir-butir gandum menjadi 

tepung, akan tetapi penghancuran ini digunakan untuk berbagai tujuan 

seperti pengolahan jagung menjadi tepung jagung, penggilingan gula dan 

pengolahan bahan kering seperti sayuran. Dalam proses penggilingan 

tersebut ukuran bahan diperkcil dengan mengoyakkan. Penggilingan 

tergantung pada kekerasan bahan dan kecenderungan bahan untuk patah, 

yaitu kerapatan bahan tersebut (Earle, 1982). 

3.  Penyaringan 

Bahan digoyang atau digerakkan di atas saringan halus atau kain 

saring, sehingga partikel yang lebih kecil dari ukuran lubang saringan 

dapat lolos ke bawah dengan pengaruh gaya gravitasi. Laju penembusan 

saringan tergantung pada beberapa faktor terutama sifat alamiah partikel 

dan bentuk partikel, frekuensi dan jumlah penggerakan, metode yang 

digunakan untuk mencegah pelekatan partikel atau penutupan lubang 

saringan oleh partikel dan gaya tegang tekanan eksentris. Dengan saringan 
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bergetar frekuensi, amplitudo getaran berpengaruh sangat nyata terhadap 

kelajuan penyaringan (Earle, 1982). 

4.  Pengocokan Telur 

Perlakuan mekanis seperti mengocok putih telur menyebabkan 

terjadinya koagulasi parsial pada protein. Protein pada putih telur tersebut 

adalah albumin yang mengurung buih sehingga buih menjadi stabil. Buih 

pada putih telur tersebut dapat dibuat lebih stabil dengan penambahan gula 

secara perlahan. Sedangkan pengertian dari koagulasi adalah denaturasi 

pada protein yang dapat merubah sifat protein sehingga sukar larut dan 

menjadi kental. Sedangkan buih terdiri atas gelembung- gelembung yang 

sangat kecil biasanya udara yang terdispersi dalam cairan (Gaman and 

Sherrington, 1992). 

5.  Pencampuran Adonan 

Pencampuran adalah penyebaran satu komponen ke komponen lain 

yang dimulai dengan mengelompokkan masing-masing komponen dalam 

wadah yang berbeda sehingga masih tetap terpisah satu sama lain dalam 

bentuk komponen murni. Jadi apabila contoh diambil dari tiap wadah, 

setelah dianalisa maka akan terlihat keseragaman jenis komponen 

tersebut. Ketika pencampuran dilakukan contoh akan menunjukkan 

peningkatan proporsi salah satu komponen daripada proporsi yang 

diperkirakan dari seluruh proporsi dalam wadah. Pencampuran yang 

sempurna kemudian didefinisikan bahwa besar proporsi masing-masing 

komponen dalam campuran adalah sama (Earle, 1982). 

6.  Proses Pemanggangan 

Proses pemanggangan roti sebenarnya adalah merupakan langkah 

akhir dan sangat penting dalam memproduksi roti. Melalui suatu 

penghantar panas suatu masa adonan yang tidak polatabel diubah menjadi 

suatu produk yang ringan, mudah dicerna, dan sangat komplek dan 

mendasar. Aktivitas biologi yang telah terjadi dalam adonan dihentikan 

oleh pemanggangan disertai hancurnya mikrobia dan enzim yang ada. 

Sistem koloidal yang tidak mantap akan dimantapkan, karakteristik dasar 
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pati diubah secara drastis. Pada waktu yang sama cita rasa terbentuk 

meliputi karamelisasi gula, pirodekstrin, dan melanodin yang 

menghasilkan produk panggang mempunyai sifat organoleptis yang 

dikehendaki dan berbeda (Desrosier, 1998). 

 

C.  Pengemasan  

Pengemasan merupakan salah satu cara dalam memberikan kondisi 

sekeliling yang tepat bagi bahan pangan dan dengan demikian membutuhkan 

pemikiran dan perhatian yang lebih besar daripada yang biasanya diketahui. 

Industri pangan cenderung untuk membedakan antara proses pengalengan dan 

pembotolan disuatu pihak dan apa yang disebut pengemasan yang berarti 

metode lainnya di pihak lain (Buckle, 1985). 

Jika kemasan akan digunakan harus menampilkan sejumlah faktor 

penting sebagai berikut : 

a. Faktor Ekonomi 

Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan, 

sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. 

b. Faktor Pengamanan 

Melindungi produk dari berbagai kemungkinan yang dapat menjadi 

penyebab timbulnya kerusakan barang, misalnya: cuaca, sinar, jatuh, 

tumpukan, serangga dan lain-lain. 

c. Faktor Pendistribusian 

Mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai ke 

konsumen. Di tingkat distributor/pengecer kemudahan penyimpanan dan 

pemajangan perlu dipertimbangkan. 

d. Faktor Komunikasi 

Sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan 

produk, citra merk dan juga sebagai bagian dari promosi dengan 

pertimbangan mudah dilihat, dipahami dan diingat. 

e. Faktor Ergonomi 
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Berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka 

dan mudah diambil atau dihabiskan isinya. 

f. Faktor Identitas 

Secara keseluruhan, kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, yakni 

memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan membedakannya 

dengan produk lain. 

g. Faktor Estetika 

Keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan 

penggunaan warna, bentuk, merk/logo, ilustrasi huruf dan tata letak, untuk 

mencapai mutu  daya tarik visual secara optimal (Wirya, 1999). 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya awet bahan pangan 

yang telah dikemas adalah sebagai berikut:  

1. Sifat alamiah dari bahan pangan dan mekanisme dimana bahan ini 

mengalami kerusakan, misalnya kepekaan terhadap kelembaban dan 

oksigen, dan kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan kimia dan 

fisik di dalam bahan. 

2. Ukuran bahan pengemas sehubungan dengan volumenya. 

3. Kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban) dimana kemasan 

dibutuhkan untuk melindungi selama pengangkutan dan sebelum 

digunakan. 

4. Ketahanan bahan pengemas secara keseluruhan terhadap air, gas atmosfer 

dan bau, termasuk letahanan dari tutup, penutupan dan lipatan (Buckle, 

1985). 

Pengaruh kadar air dan aktivitas air (water activity) sangat penting 

sekali dalam menentukan daya awet dari bahan pangan, karena keduanya 

mempengaruhi sifat-sifat fisik (misalnya: pengerasan, pengeringan) dan sifat-

sifat fisiko-kimia, perubahan-perubahan kimia (misalnya: reaksi pencoklatan), 

kebusukan oleh mikroorganisme, dan pembentukan enzimatis, terutama pada 

bahan-bahan pangan yang tidak diolah (Buckle, 1985). 

Polypropilen (PP) merupakan plastik dengan densitas antara 0,90-0,91. 

PP mempunyai sifat tingkat kekakuan baik, kuat dan transparan pada bentuk 
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film, tahan terhadap panas, relatif sulit ditembus oleh uap air akan tetapi 

mudah sekali ditembus oleh gas. PP baru akan meleleh pada suhu 162° C 

sehingga dapat digunakan sebagai kemasan kantong yang tahan terhadap 

proses pemanasan suhu tinggi membawa konsekuensi menjadi sulit direkatkan 

dengan menggunakan panas (Supriyadi, 1999). 

Etilen sering ditambahkan pada pembuatan plastik polypropilene 

dengan maksud untuk memperbaiki kelemahannya. Untuk meningkatkan sifat 

mudah direkatkan dengan panas dapat diperbaiki dengan mencampur etilen 

pada proses pembuatannya sehingga diperoleh ikatan acak etilen dan propilen. 

Penambahan etilen sekitar 35 % cukup untuk memperbaiki sifat tersebut. 

Penambahan etilen sebanyak 20% ditujukan untuk memperbaiki kekuatan 

terhadap benturan pada suhu rendah. Jika porsi etilen ditambah akan 

menghasilkan produk dengan sifat kurang kaku (Supriyadi, 1999). 

 

D.  Penyimpanan 

Hasil pertanian merupakan produk dari budidaya suatu jenis tanaman. 

Produk ini siap dimanfaatkan untuk pemenuham kebutuhan manusia maupun 

hewan. Masing-masing bahan hasil pertanian mempunyai sifat atau karakter 

yang berlainan satu sama lain. Sifat-sifat hasil pertanian yang penting meliputi 

sifat fisik, biologis, dan kimiawi. Tujuan menyimpan hasil pertanian meliputi : 

1.  Menunggu untuk dipasarkan. 

2.  Mendapatkan harga jual tinggi. 

3.  Persediaan konsumsi. 

4.  Keadaan mendesak (Imdad, 1999). 

Tempat penyimpanan merupakan tempat atau ruang yang digunakan 

untuk menempatkan bahan, baik yang dikemas maupun dalam bentuk 

onggokan. Hal-hal yang diperlu diperhatikan pada tempat penyimpanan yang 

berhubungan dengan keadaan bahan simpanan antara lain: 

1. Temperatur dan Kelembaban 

Ada dua macam temperatur dan kelembaban yaitu temperatur dan 

kelembaban yang ada diluar tempat atau ruang penyimpanan serta 
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temperatur dan kelembaban biji dalam simpanan itu sendiri. Pada setiap 

tempat penyimpanan produk pertanian, secara alamiah akan terjadi 

peristiwa perpindahan uap air dari atau ke dalam tempat penyimpanan 

akibat perubahan temperatur diluar tempat penyimpanan. Pada musim 

penghujan, udara dalam gudang cenderung menurun dan akan 

menimbulkan kerusakan pada bahan yang terletak di bagian atas. 

Sebaliknya pada musim kemarau rata-rata temperatur di luar tempat 

penyimpanan tinggi sehingga bahan simpanan di bagian bawah atau dekat 

lantai cepat mengalami kerusakan (Imdad, 1999). 

 

2.  Sirkulasi Udara 

Sirkulasi udara dapat dipandang sebagai suatu proses 

mendinginkan udara di dalam ruang penyimpanan sehingga keadaannya 

tetap stabil dan terpelihara tanpa adanya fluktuasi yang berarti. Rancang 

bangun tempat penyimpanan perlu direncanakan, terutama cara membuat 

dan menempatkan ventilasi udara. Yang perlu dipertimbangkan adalah 

ventilasi dapat memberikan udara segar sebanyak-banyaknya setiap saat 

dengan tidak menimbulkan pengaruh buruk pada isi gudang (Imdad, 

1999). 

3.  Menyusun Kemasan 

Biji yang dikemas disimpan di dalam ruang penyimpanan dengan 

susunan dan tata letak yang benar. Dasar tumpukan ditopang dengan 

menggunakan kayu balok yang dibentuk, batu bata, dan alat penumpu 

lainnya. Maksudnya untuk menghindari sentuh langsung antara dasar 

tumpukan dengan lantai gudang. Kontak langsung antara dasar tumpukan 

dengan lantai dapat meningkatkan kelembaban bahan sehingga bahan 

cepat rusak (Imdad, 1999). 

 

E.  Sanitasi Perusahaan 

Sanitasi adalah langkah pemberian sanitizer atau perlakuan fisik yang 

dapat mereduksi populasi mikroba pada fasilitas dan peralatan pabrik. 
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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, 1977). 

2.  Sanitasi Ruangan 

Agar ruangan tetap bersih dan bebas dari sumber mikroba beserta 

sporanya, dinding ruangan harus terbuat dari bahan yang bisa dilap atau 

dipel dengan desinfektan. 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 (Winarno dan Surono, 2002). 

3.  Sanitasi Peralatan 

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 sambungan 

rata dan tidak menyerap air, tidak berkarat dan tidak beracun. Sehingga 

produk aman untuk dikonsumsi (Winarno dan Surono, 2002) 

4.  Sanitasi Karyawan 
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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 ysng mengawasi 

pembuangan limbah. 

c)  Biaya penanganan. 

d) Lapangan tanah yang tersedia untuk penanganan dan pembuangan 

limbah 

Benda-benda buangan dari pengolahan pangan umumnya adalah 

benda padat, cair, dan keduanya harus dibuang atau diubah bentuknya 

sehingga mempunyai nilai. Evaluasi yang teliti dari bahan buangan yang 

dihasilkan, sering dapat menghasilkan penyelesaian ekonomis yang 
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memuaskan yaitu dengan mengurangi jumlah atau mutunya (Buckle, 

1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TATA LAKSANA KEGIATAN 

 

A. Tempat Pelaksanaan Magang 

Kegiatan Magang ini dilaksanakan di Perusahaan Roti Ganep’s yang 

beralamatkan Jalan Sutan Syahrir 176 Tambaksegaran Surakarta 57133.  

B. Waktu Pelaksanaan Magang 

Kegiatan magang di Perusahaan Ganep’s dilaksanakan selama satu 

bulan yaitu mulai tanggal 3 April 2006 sampai dengan tanggal 3 Mei 2006. 

C. Cara Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan magang ini adalah 

dengan:  

1. Pengamatan langsung di lapangan saat proses pembuatan roti kecik 

berlangsung. 

2. Wawancara langsung dengan operator yang berkaitan dengan masing-

masing proses produksi. 

3. Melakukan praktik secara langsung. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Laporan Magang di Perusahaan Roti Ganep’s 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Umum 

1.  Sejarah Perusahaan dan Status Perusahaan 

a. Sejarah Perusahaan 

Perusahaan Roti Ganep’s didirikan di Jalan Sutan Syahrir 176 

Tambaksegaran Surakarta 57133 pada tahun 1881 oleh pasangan Tjang 

Tiong dan Auw Lik Nio. Pada tahun itu perusahaan roti ini belum 

memiliki nama Ganep’s dan belum memakai merek perusahaan. 

Masyarakat lebih mengenalnya dengan nama perusahaan roti kecik 

saja. Pada tahun 1931 Tjang Tiong meninggal dunia. Beliau memiliki 

8 orang anak, yang salah satunya bernama Oh Kian Tjwan maka Oh 

Kian Tjwan inilah yang menggantikan kedudukan orang tuanya 

sebagai pemilik perusahaan (generasi ke 2). Oh Kian Tjwan memiliki 4 

orang anak, yang ketiga dari empat anak itu mengusulkan nama 

perusahaan dengan nama “Ganep’s”.Mereka adalah Oh Toen Lee, Oh 

Toen Liang dan Oh Toen Djien, bahkan kata Ganep’s sendiri pada 

mulanya dari pemberian Sri Pakubuwono X. Setelah beberapa tahun, 

maka perusahaan memperoleh merk dagang dan merk perusahaan  

16 
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dengan nama “Perusahaan Roti Ganep’s” tepatnya pada tanggal 25 

November 1948 dengan pendaftaran permulaan nomor 3738 atas nama 

Oh Toen Liang dan dikuasakan kepada Singgih Pranoto, SH. Jenis roti 

yang diproduksi pada saat itu adalah roti kecik, roti kering, biscuit, dan 

teaches.  

Seperti halnya orang tuanya dahulu, perusahaan tersebut 

diturunkan lagi kepada anaknya. Dan yang ditunjuk sebagai 

penanggung jawab atas kepemilikan perusahaan adalah Oh Toen Lee 

(generasi ke 3). Untuk memperkuat kedudukan  perusahaan, maka 

merk dagang dan merk perusahaan tersebut didaftarkan kembali. 

Pemasukan permohonan lengkapnya pada tanggal 15 Agustus 1978 

dengan nomor 54476/C pada kantor direktorat urusan patent. 

Pembaharuan merk yang semula nomor 133898 untuk barang 

dalam kelas tertanggal 29 Januari 1979.  Oh Toen Lee hanya memiliki 

satu orang anak bernama Oh Sing Tjiang. Karena pewaris tunggal 

tersebut meninggal dunia dalam usia muda dan sewaktu itu sudah 

memiliki istri maka tanggung jawab kepemilikannya diserahkan 

kepada menantunya yang bernama Tan Liem Nio (nama Indonesia 

Theresia Maria Purnadi) sebagai generasi ke 4. 

Akhirnya pada saat itu perusahaan berada pada tanggung 

jawab anaknya yang bernama Oh Lioe Nio (Cecilia Maria Purnadi) 

sebagai generasi ke-5. Pada Perkembangannya Perusahaan Roti 

Ganep’s tidak saja memproduksi roti kecik tetapi juga produk lain, 

seperti: Smer Kering, Soes Kering aneka rasa, Roti Garut, Bolu 

Kering, Stik Crackers, dll. Selain Roti Kering Ganep’s juga 

memproduksi roti basah seperti: Roti Pisang, Roti Mandarin, Donat, 

Bolu Kukus, Roti Wijen, Roti Spiderman, dll. 

Perkembangan Perusahaan Roti Ganep’s memiliki beberapa 

outlet di sekitar Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 

Bali, NTB, DKI Jakarta, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa buyer 

dari Singapura dan Australia. Sekarang ini Ganep’s sedang merintis 

17 
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untuk bisa masuk ke Pulau Batam. Produk yang dijual Ganep’s pada 

outlet-outlet di atas adalah produk roti kering. Perkembangan 

selanjutnya yaitu toko Ganep’s menjadi salah satu tempat tujuan 

wisata di kota Solo dalam hal penyediaan oleh-oleh tradisi Solo.  

Perusahaan Roti Ganep’s juga sering mengikuti pameran baik yang 

diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah, seperti: PRPP di 

Semarang, Sekaten di Solo dan Yogyakarta, PRS di Solo, PRY di 

Yogyakarta, PRJ di Jakarta dan lain-lain. Perusahaan Roti Ganep’s 

juga terbuka untuk masyarakat yang ingin mengunjungi dan melihat 

proses produksi yang Ganep’s dinamakan Bakery Visit  (ada beberapa 

sekolah dan Perguruan Tinggi yang rutin mengunjungi Ganep’s untuk 

bahan studi). 

Mulai tahun 2000 Perusahaan Roti Ganep’s mempunyai tiga 

lantai. Lantai satu untuk toko roti + oleh-oleh dan untuk proses 

produksi, lantai dua sebagai ruang penataan roti kecik dan ruang 

Resto, sedangkan lantai tiga digunakan untuk ruang Yoga. Ganep’s 

juga menerima pesanan catering. 

Dalam rangka menjalin hubungan masyarakat yang lebih 

harmonis dengan masyarakat sekitar dan menyeimbangkan antara 

bisnis dan kesehatan masyarakat,  Ganep’s mengadakan pelatihan 

Yoga dengan iuran yang tidak mengikat (sukarela). Selain itu Ganep’s 

juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar baik moral 

maupun material. 

b. Status Perusahaan  

 Nama Perusahaan          : Perusahaan Roti Ganep’s 

 Alamat Perusahaan        : Jalan Sutan Syahrir 176 Tambaksegaran 

Surakarta  57133.  

1. Lokasi Perusahaan 

Perusahaan Roti Ganep’s terletak di daerah perkotaan, yang 

terletak di kompleks pertokoan dan pasar. Ada beberapa faktor dalam 

panentuan lokasi pabrik atau perindustrian: 
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a. Lokasi pasar dan pertokoan  

Perusahaan Roti Ganep’s terletak dangan pasar, jarak antara 

pabrik dengan pasar + 50 meter. Keuntungan berdekatan dengan pasar 

adalah pemasaran produk kering (roti kecik) dan roti basah lebih 

mudah, selain berdekatan dengan pasar lokasi di sekitar pabrik 

merupakan kompleks pertokoan (perdagangan). 

b. Lokasi Bahan Baku 

Untuk memperoleh bahan baku Perusahaan Roti Ganep’s 

memiliki kemudahan karena tidak berjauhan dengan pasar dan toko 

yang menyediakan bahan baku untuk pembuatan roti, misalnya telur. 

 

 

c. Transportasi 

Karena terletak di daerah perkotaan, dalam hal transportasi 

memiliki  kemudahan. 

d. Sumber Energi 

Sumber energi yang digunakan pada Perusahaan Roti Ganep’s 

adalah listrik, dolar, gas, dan minyak. 

e. Tenaga Kerja 

Pada Perusahaan Roti Ganep’s, tenaga kerja dibagi menjadi dua 

bagian yaitu staff atau kepala bagian karyawan dan karyawan biasa. 

Staff atau kepala bagian karyawan yang bertugas memimpin dan 

mengkoordinir suatu bidang usaha, sedangkan karyawan biasa 

dibawah koordinasi dari staff atau kepala bagian. Masing-masing 

bidang usaha memiliki jumlah karyawan tidak sama, karena 

disesuaikan dengan kebutuhan tiap bagian. Jumlah karyawan 

Perusahaan Roti Ganep’s secara rinci adalah sebagai berikut :  

-  General Manager  :  1    orang 

-  Bagian Administrasi dan Keuangan :  1    orang 

-  Bagian Promosi dan Humas :  1    orang 

-  Bagian Produksi :  36  orang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Laporan Magang di Perusahaan Roti Ganep’s 21 

-  Bagian Pembelian :  3    orang 

-  Bagian Personalia dan HRD :  1    orang 

-  Bagian Penjualan Toko :  10  orang 

-  Bagian Gudang :  5    orang 

-  Bagian Restoran :  6    orang 

-  Bagian Ekspedisi  :  4    orang 

Karyawan tersebut dapat bekerja membantu bagian yang lain 

jika pekerjaan sudah selesai. Sedangkan jam kerja karyawan 

dibedakan menurut bagiannya. Untuk karyawan bagian produksi 

umumnya bekerja 8 jam per hari yaitu mulai pukul 08.00 WIB sampai 

dengan pukul 15.30 WIB. Jam diluar kerja tersebut dianggap sebagai 

jam lembur dengan sistim penggajian dihitung per jam kerja lembur. 

Setiap harinya karyawan memperoleh istirahat  selama 1 jam yaitu 

pada pukul 11.30 sampai dengan 12.30 WIB bersamaan dengan waktu 

makan siang (dan sholat khusus untuk karyawan yang beragama 

Islam). Khusus untuk hari minggu dan hari libur nasional perusahaan 

memberikan libur pada karyawannya kecuali karyawan toko, karena 

pada karyawan toko diberikan sistem Shift.  

Dalam memperoleh tenaga kerja cukup mengalami 

kemudahan. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Perusahaan Roti 

Ganep’s adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih. Yang termasuk 

tenaga kerja terdidik adalah dari lulusan Sekolah Menengah Atas 

(SMU), dan lulusan dari Perguruan Tinggi. Sedangkan yang termasuk 

tenaga kerja terlatih adalah pekerja yang sudah lama bekerja di 

Perusahaan Roti Ganep’s. Pekerja yang pertama kali masuk kerja 

dibekali dengan trainning (pelatihan). 

f. Sikap Masyarakat 

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, 

perusahaan mengadakan pelatihan Yoga  dengan iuran yang tidak 

mengikat (sukarela).  

g. Air dan Limbah 
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Air yang digunakan untuk proses produksi berasal dari PDAM. 

Proses produksi di Perusahaan Roti Ganep’s tidak banyak 

menghasilkan limbah yang dapat mengganggu lingkungan di sekitar 

pabrik. Limbah dari sisa proses produksi berupa plastik, kulit telur, 

kulit buah, dan lain-lain hanya dibuang di tempat sampah lalu dibuang 

di tempat pembuangan akhir. 

3. Keadaan Lingkungan di Sekitar Pabrik 

Perusahaan Roti Ganep’s terletak di kota Solo, merupakan daerah 

perkotaan yang identik dengan pusat keramaian, perdagangan dan industri. 

 

 

 

4. Manajemen Personalia 

a. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur dan sistim organisasi dalam perusahaan sangatlah 

diperlukan untuk menggambarkan pembagian tugas sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi, kinerja 

dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan setiap karyawan 

mengetahui hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga 

antara karyawan yang satu dengan yang lainnya dapat saling 

menghargai sesuai kedudukannya dalam perusahaan.   

Kedudukan tertinggi di Perusahaan Roti Ganep’s dipegang 

oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan (owner) menaruh 

kepercayaan sepenuhnya kepada manajer. 

1) Owner (Pemilik Perusahaan) 

 Adalah pemilik perusahaan. 

2) General Manager (Manajer)  

Tugas Manajer di Perusahaan Roti Ganep’s adalah: 

- Menyusun rencana kerja dan memimpin operasional pabrik serta 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian berdasarkan 

progran kerja yang ditetapkan. 
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- Bertanggung jawab atas kelancaran produksi dan pencapain 

target produksi. 

- Mengambil keputusan dalam semua hal yang berkaitan dengan 

pengendalian sistim manajemen baik operasional maupun non  

operasional di perusahaan. 

3) Accounting (Bagian Keuangan) 

Biasanya bagian keuangan atau kasir bertugas di bagian 

pertokoan dan restoran di Ganep’s, dengan perincian tugas 

meliputi:  

- Menghitung jumlah barang yang keluar yang bertujuan untuk 

mengetahui keuntungan dan kerugian dalam penjualan.  

- Menerima pembayaran dari konsumen. 

4) Marketing dan Promotion  

Marketing dan Promotion terdiri dari dua bagian meliputi: 

- Sales 

Sales bertugas menawarkan fasilitas yang dimiliki oleh 

Ganep’s meliputi: restoran, catering kepada masyarakat luas, 

dan menawarkan produk-produk dari Ganep’s tetapi sales tidak 

membawa produk hanya dalam bentuk brosur seghingga 

dengan cara ini dapat memperluas pemasaran produk. 

-  Kanvasing 

Kanvasing bekerja seperti halnya sales. Perbedaannya adalah 

kanvasing membawa produk untuk ditrawarkan. 

5) Bagian Produksi  

Bagian Produksi dibagi menjadi dua yaitu bagian 

pembuatan roti dan bagian pengemasan. Apabila buruh bagian 

pembuatan roti telah selesai dalam menjalankan tugasnya, buruh 

bagian pembuatan roti biasanya membantu buruh bagian 

pengemasan. 

6) Bagian Pembelian 
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Bagian pembelian biasanya mempunyai tugas menjaga toko 

(bagian toko), menjaga resto (bagian restoran), memberi pelayanan 

kepada pembeli dengan sebaik-baiknya. 

7) Bagian Penjualan 

  Bagian penjualan meliputi: 

- Grosir 

Grosir bertugas menjadi distributor produk Ganep’s. Sasaran 

distribusi Ganep’s biasanya ke toko-toko dan swalayan. 

- Toko 

Toko bertugas menjual produk Ganep’s. 

- Keliling (Petugas Keliling atau Sales Keliling) 

Sales Keliling bertugas menjajakan produk Ganep’s dengan cara 

berkeliling dari rumah ke rumah. 

8) Bagian Penggudangan 

Bagian penggudangan bertugas melakukan proses penyimpanan 

produk sebelum dipasarkan. 

9) Mandor Produksi 

Mandor Produksi bertugas mengkoordinasi proses produksi roti 

serta mencatat jumlah bahan yang dibutuhkan dalam  proses 

produksi. 

10) Bagian Personalia 

Bagian personalia bertugas mengawasi kerja karyawan, penerima 

tamu apabila terdapat kunjungan dari instansi-instansi tertentu. 

11) Resto 

   Resto bibagi menjadi dua: 

- Waitress 

Waitress bertugas melayani restoran mengenai makanan atau 

minuman yang akan dipesan. 

- Dapur 

Bagian dapur bertugas memasak makanan. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan
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b. Ketenagakerjaan 

1) Sistim Pencarian Tenaga Kerja  

Sistim dalam pencarian tenaga kerja yang diterapkan oleh 

Perusahaan Roti Ganep’s dengan cara membuat selebaran 

mengenai informasi lowongan pekerjaan dan menggunakan media 

cetak seperti koran. Pada umumnya informasi lowongan pekerjaan 

paling efektif ditempatkan di Perguruan Tinggi, dengan alasan 

memberikan kemudahan bagi alumni  dalam mencari pekerjaan, 

pengalaman dalam bekerja, partimer, sedangkan keuntungan bagi  

Perusahaan Roti Ganep’s diharapkan dapat memperoleh tenaga 

kerja terdidik dan terlatih serta berpengalaman luas agar 

Perusahaan Roti Ganep’s bisa menjadi lebih berkembang dan lebih 

maju sesuai dengan kondisi jaman. Dengan informasi di media 

cetak, diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui adanya 

lowongan pekerjaan di Perusahaan Roti Ganep’s. 

Dalam informasi pekerjaan baik dalam bentuk selebaran 

maupun media cetak atau koran, nama perusahaan tidak 

disebutkan, yang tercantum dalam lowongan pekerjaan adalah 

sebagai berikut: 

 - Bidang pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan, 

misalnya: perusahaan sedang membutuhkan bagian marketing. 

- Syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan dalam melamar  

pekerjaan. 

-  Alamat Perusahaan 

-  Contact Person 

Karyawan atau buruh pabrik juga dapat membantu 

Perusahaan Roti Ganep’s dalam memperoleh tenaga kerja. 

Karyawan yang telah bekerja, biasanya mengajak orang yang 

sudah dikenal yang ingin bekerja di Perusahaan Roti Ganep’s, 

apabila perusahaan sedang membutuhkan tenaga kerja. Metode ini 

biasanya dilakukan oleh karyawan pada bagian proses produksi. 
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2) Sistem Pengembangan Karyawan 

Sistem pengembangan diperlukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja karyawan. Apabila 

karyawan memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus, maka 

perusahaan akan mempermudah perusahaan mengalami 

perkembangan atau kemajuan sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan roti lainnya. Sistim pengembangan karyawan dengan 

cara mengadakan training atau pelatihan-pelatihan. Contoh 

training yang pernah diadakan oleh Perusahaan Roti Ganep’s 

adalah training dari P.T Sari Husada (SGM) pada tahun 2003 dan 

pelatihan untuk bagian proses produksi roti tentang bagaimana cara 

membentuk roti dengan bentuk yang menarik dan bervariasi 

dengan mendatangkan pelatih profesional dari Taiwan pada bulan 

April 2005. Setiap satu bulan sekali Perusahaan Roti Ganep’s 

mengadakan rapat atau meeting. Rapat ini membahas hasil kinerja 

perusahaan dalam satu bulan dan melakukan beberapa evaluasi 

kerja agar kinerja perusahaan lebih maksimal atau lebih mengalami 

kemajuan. 

Sistim lain yang digunakan untuk pengembangan karyawan 

adalah sistim peningkatan semangat kerja karyawan, dengan cara 

memberikan bonus baik dalam bentuk barang atau uang  bagi 

karyawan yang disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Apabila terdapat karyawan yang kurang disiplin 

atau malas akan diberikan sanksi (punishment). Hal ini dapat 

mendorong karyawan untuk bekerja secara maksimal. Apabila 

terdapat karyawan yang sakit maka karyawan wajib memberikan 

surat ijin tidak bekerja yang disertai surat keterangan dari dokter. 

Setiap karyawan mempunyai hak cuti maksimal dua belas hari 

pertahunnya, dan tiga bulan cuti untuk karyawan yang baru 

melahirkan. 
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c. Kewajiban Karyawan 

Adapun beberapa kewajiban karyawan yang harus dipatuhi 

dalam melaksanakan pekerjaannya adalah sebagai berikut: 

1)  Setiap karyawan harus mentaati dan melaksanakan semua perintah 

dan kebijaksanaan atasannya dengan penuh tanggung jawab. 

2) Selama menjalankan tugasnya, setiap karyawan harus memelihara 

penampilan dan kepribadiaanya agar tetap menarik dan simpatik. 

3) Selama jam kerja setiap karyawan harus menggunakan pakaian yang 

telah diberikan oleh perusahaan dan tidak diperkenankan memakai 

perhiasan yang menyolok serta make-up yang berlebihan. 

4) Demi menjalankan tugasnya setiap karyawan harus berlaku ramah, 

sopan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 

setiap tamu atau pengunjung atau pembeli. 

5) Setiap karyawan ikut bertanggung jawab atas terpeliharanya 

keamanan barang perusahaan, baik barang-barang dagangan maupun 

perlengkapan perusahaan. Apabila diketahui ada gejala-gejala yang 

dapat mengganggu terpeliharanya keamanan barang tersebut, 

karyawan diharuskan segera melapor ke atasan pemimpin toko. 

6) Dalam ruangan toko karyawan tidak diperkenankan duduk-dudukan, 

bersendau gurau atau ngobrol dan juga makan atau merokok. 

7) Setiap karyawan tidak dibenarkan membawa barang-barang atau 

perlengkapan milik pribadinya dalam ruangan toko dan harus 

disimpan pada almari yang disediakan khusus. 

8)  Setiap karyawan tidak diperbolehkan mambawa keluar barang-

barang milik perusahaan keluar toko tanpa ijin pimpinan toko. 

9) Setiap karyawan harus menaati, mematuhi, dan melaksanakan segala 

ketentuan dan peraturan perusahaan baik yang bersifat khusus 

maupun yang diberlakukan secara umum. 

10)  Selama jam kerja berlangsung, karyawan tidak diperbolehkan 

meninggalkan tempat tugasnya masing-masing tanpa ijin atasannya. 
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11)  Setiap karyawan tidak dibenarkan karena jabatannya meminta 

menerima imbalan hadiah dan atau komisi dari pihak lain dalam 

bentuk apapun sebagai imbalan jasa bagi dirinya. 

12)  Setiap karyawan tidak dibenarkan mengedarkan atau menempelkan 

selebaran atau pamflet atau gambar-gambar dan lain sebagainya 

yang dapat mengganggu ketertiban umum dan atau yang 

bertentangan dengan tata susila. 

d.   Kesejahteraan Karyawan  

Kesejahteraan karyawan harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Sebenarnya hal ini 

merupakan salah satu sistim peningkatan semangat kerja karyawan. 

Untuk menjaga loyalitas karyawannya pihak perusahaan berusaha 

memberikan fasilitas yang dibutuhkan. 

  Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi:  

1) Setiap setahun sekali karyawan menerima Tunjangan Hari Raya.          

2) Tersedianya sarana untuk ibadah 

3) Diadakannya wisata bersama untuk menjalin kekompakan antar 

karyawan. 

4) Adanya jaminan kesehatan. 

5) Koperasi simpan pinjam. 

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi karyawan selain 

tersedianya fasilitas-fasilitas, yang paling utama adalah sistim 

penggajiannya. Karyawan yang bekerja di bagian kantor, toko, 

pemasaran,  dan  resto sistim penggajiannya yaitu setiap satu bulan 

sekali yaitu pada awal bulan, sedangkan untuk karyawan yang bekerja 

dibagian produksi dan pengemasan menerima gaji setiap minggu. 

Selain menerima gaji pokok, karyawan juga memperoleh premi yang 

jumlahnya diperhitungkan sesuai dangan omset yang masuk. 
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5. Manajemen Pemasaran 

a. Sistim Pemasaran 

Sistim pemasaran dilakukan dengan cara mendirikan outlet-

outlet Ganep’s yang khusus menjual produk-produk Ganep’s kecuali 

produk mimuman, mendistribusikan produk-produk Ganep’s ke toko-

toko, dan swalayan-swalayan, serta menawarkannya dengan cara 

berkeliling dari rumah ke rumah. Ganep’s mendirikan outlet di 

propinsi yang merupakan lokasi sasaran pemasaran produk Ganep’s. 

Sistim pemasarannya dilakukan oleh agen pemasaran.  Sistim 

pemasaran ini disebut dengaan sistim lepas dimana ada uang ada 

barang. Ada beberapa pedagang besar yang membeli langsung dalam 

partai besar untuk kemudahan dijual secara eceran. Produk yang tidak 

tahan lama misalnya: roti basah, apabila tidak laku maka akan segera 

dikirim ke yayasan dan panti sosial dengan syarat produk yang dikirim 

belum kadaluwarsa. 

b.  Arah Pemasaran 

Ada dua sasaran pemasaran produk dari Ganep’s yaitu 

pemasaran produk ke dalam dan ke luar negeri. Arah pemasaran dalam 

negeri meliputi daerah Surakarta dan sekitarnya, luar kota atau 

propinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, DKI 

Jakarta, Sumatera, Kalimantan, dan sekarang Ganep’s sedang merintis 

untuk dapat dipasarkan ke pulau Batam. Arah pemasaran ke luar 

negeri meliputi: Singapura, Australia, Victoria, dan Jawa Timur. 

Produk yang dipasarkan keluar negeri berupa roti kering dalam 

kemasan yang sama. 

6. Manajemen Mutu 

Untuk mempertahankan mutu diawali dengan pemeliharaan mutu 

bahan baku yang konsisten, sehingga  hasil produk akhir selalu sama dan 

tidak berubah-ubah. Karena mutu suatu produk dapat dilihat dari tingkat 

kosistensinya. Takaran yang digunakan dalam pembuatan roti diharapkan 

tidak berubah-ubah sehingga mutu dapat dipertahankan sampai dengan 
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sekarang. Komposisi yang digunakan dalam pembuatan roti kecik tidak 

mengandung pemanis buatan dan pewarna tambahan yang dapat 

mambahayakan konsumen serta mempertahankan kepercayaan konsumen 

terhadap kualitas produk akhir. Mutu pengemas merupakan salah satu hal 

yang harus diperhatikan, pengemas yang digunakan adalah plastik 

polypropilene. Kemasan polypropilene mempunyai permeabilitas terhadap 

uap air 1,5 %,  permeabilitas terhadap oksigen hingga 52 %, absorbsi air 

selama 24 jam sebesar 0,01 %-0,03 %. Dengan adanya manajemen mutu 

yang baik diharapkan  produk-produk Ganep’s dapat bersaing di pasaran. 

 

B.  Penyediaan Bahan Dasar 

1.   Sumber Bahan Dasar 

Bahan-bahan dasar yang digunakan di Perusahaan Roti Ganep’s 

merupakan bahan baku terpilih dan harus mempunyai kualitas yang bagus 

karena kualitas dari bahan baku yang akan diolah dapat mempengaruhi 

kualitas dari produk jadi. Perusahaan Roti Ganep’s memperoleh bahan 

dasar berupa beras ketan dengan cara para penghasil beras ketan yang 

dipesan oleh Perusahaan Roti Ganep’s tepatnya dari Karanganyar 

menyetor langsung ke pabrik, begitu juga dengan bahan pendukung seperti 

telur, dan gula diperoleh dari setoran. Apabila membutuhkan bahan 

pendukung seperti soda Q, dapat diperoleh dengan cara membeli di toko-

toko bahan makanan. 

2.   Jumlah dan Penyedianya    

Jumlah tersedianya bahan dasar tergantung dari kebutuhan 

produksi. Apabila terdapat pesanan yang besar maka jumlah bahan dasar 

yang dibutuhkan jumlahnya juga besar. Penyediaan untuk bahan dasar 

tertentu biasanya distok, seperti beras ketan, coklat, susu bubuk, tepung 

terigu, margarin, telur, dan mentega. Bahan dasar tersebut apabila belum 

digunakan dilakukan penyimpanan terlebih dahulu. Beras ketan yang baru 

apabila diolah menjadi roti kecik hasilnya akan lebih baik dari pada beras 

ketan yang lama disimpan. Hal ini disebabkan selama penyimpanan pada 
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beras ketan terjadi pemutusan rantai cabang yang mengakibatkan 

berkurangnya kandungan amilopektin sehingga mutu beras ketan turun. 

3.  Spesifikasi Bahan Dasar 

Roti kecik merupakan produk khas olahan dari Perusahaan Roti 

Ganep’s. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat roti kecik adalah 

beras ketan. Kualitas dari bahan dasar sebelum dilakukan pengolahan 

harus benar-benar diperhatikan karena sifat dan karakteristik bahan dasar 

dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Komposisi bahan yang 

digunakan dalam pembuat roti kecik meliputi: beras ketan, telur, gula, 

mentega, soda Q (soda kue). Selain memproduksi roti kecik, Perusahaan 

Roti Ganep’s juga memproduksi roti kering. 

Spesifikasi bahan dasar yang digunakan untuk membuat roti kecik 

adalah sebagai berikut: 

a. Beras Ketan 

Spesifikasi beras ketan yang digunakan adalah beras ketan putih 

dan tidak banyak mengandung campuran beras. Apabila banyak 

mengandung beras dapat mempengaruhi tingkat kerenyahan roti kecik 

dan apabila menggunakan beras ketan hitam akan dihasilkan roti kecik 

dengan warna hitam seperti hangus. 

Ciri-ciri beras ketan yang bagus untuk pembuatan roti kecik 

adalah sebagai berikut: 

1) Tidak terdapat benda-benda asing atau kotoran seperti: helaian 

rambut, potongan serangga, kerikil dan ranting. 

2) Beras tidak pecah. 

3) Beras tidak apek. 

4) Warna beras putih bersih. 

b. Mentega 

Spesifikasi mentega yang digunakan sebagai komposisi 

pembuatan roti kecik adalah menggunakan mentega cair yang 

bentuknya seperti minyak, tidak berbau tengik, berwarna kuning jernih 
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dan bersih dari pencemaran. Terbentuknya mentega cair disebabkan 

karena adanya pemanasan. 

c. Telur 

 Bagian telur yang digunakan adalah bagian kuning dan 

putihnya. Di Perusahaan Roti Ganep’s, spesifikasi telur yang 

digunakan yaitu kulit telur tidak pecah atau retak. Menurut Buckle 

(1985), spesifikasi telur yang baik adalah kulit telur tidak pecah atau 

retak karena apabila pecah sedikit saja mikroorganisme akan cepat 

masuk dan berkembang di dalam isi telur. 

 Mutu telur utuh dinilai secara candling yaitu dengan 

meletakkan telur dalam sorotan sinar yang kuat sehingga 

memungkinkan  pemeriksaan bagian dalam dengan candling. Ini 

memungkinkan penemuan keretakan pada kulit telur, ukuran serta 

gerakan kunung telur, ukuran kantong udara, bintik-bintik darah, 

bintik-bintik daging, kerusakan oleh mikroorganisme dan 

pertumbuhan benih. Walaupun demikian hanya kerusakan yang 

menonjol yang dapat diketahui secara candling ini (Buckle, 1985). 

Mutu telur dapat dinilai dengan cara yang lebih praktis karena 

banyak kerusakan yang disebabkan oleh mirkroorganisme dan lain-

lainnya dapat diamati dengan lebih jelas. Lagipula, bertambah 

besarnya kuning telur dapat diamati dan indeks kuning telur dapat 

diukur (Buckle, 1985). 

d. Gula 

Spesifikasi gula yang digunakan sebagai komposisi pembuatan 

roti kecik yaitu berwarna putih bersih dan berbentuk kristal, bebas dari 

benda-benda asing, dan tidak terdapat semut. 

e. Soda Q (Soda Kue) 

Soda Q berbentuk seperti serbuk kristal-kristal kecil berwarna 

coklat muda yang berfungsi memberikan bentuk dan kerenyahan pada 

roti kecik yang dihasilkan. Roti yang tidak menggunakan soda kue 

akan menyebabkan roti menjadi sulit mengembang. Soda Q (soda kue) 
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mudah  menggumpal. Menurut Winarno (2002), pemilihan soda kue 

akan mempengaruhi elastisitas dan plastisitas adonan. Apabila 

mengenai kulit akan menyebabkan rasa panas dan gatal. 

4. Penanganan Bahan Dasar 

Penanganan bahan dasar dilakukan dengan cara menyimpan bahan 

dasar apabila belum dilakukan proses pengolahan. Beras ketan yang 

disimpan dibuat dalam bentuk tepung beras ketan. 

Beras ketan merupakan produk hasil pertanian, mempunyai sifat-

sifat  yang penting meliputi sifat fisik dan kimiawi, tetapi dalam 

penanganannya harus memperhatikan sifat-sifat tersebut agar tidak terjadi 

kerusakan pada bahan dasar.  

a.   Sifat Fisik 

Sifat fisik bahan berhubungan dengan struktur dan penampilan 

bahan. Untuk jenis bahan tertentu seperti beras ketan, berkurangnya 

kandungan air tidak banyak berpengaruh terhadap sifat fisik bahan. 

Oleh karena itu sifat fisik bahan harus senantiasa terpelihara agar tidak 

banyak mengalami perubahan dari sifat aslinya dan menangani sifat 

bahan hasil pertanian harus dicari jalan terbaik agar bahan tidak 

banyak berubah penampilannya karena penampilan juga menentukan 

kualitas produk pertanian. Apabila penanganan beras ketan kurang 

bagus akan menyebabkan beras ketan mudah pecah. 

b.   Sifat Kimiawi 

Hasil pertanian secara kimiawi tersusun atas komponen-

komponen penting, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Perubahan secara kimiawi meliputi perubahan nilai gizi dan 

perubahan bau. Perubahan nilai gizi dapat disebabkan pada pencucian 

beras yaitu berkurangnya vitamin yang larut dalam air dan proses 

penyimpanan yang terlalu lama dapat menyebabkan bau yang tidak 

sedap (Imdad, 1995). 
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5. Pengendalian Mutu Bahan Dasar 

Untuk memperoleh bahan dasar dengan kualitas atau mutu yang 

baik dilakukan pengamatan terhadap sifat fisik bahan (cacat atau tidak ) 

kandungan bahan pencemar. Apabila bahan dasar yang akan digunakan 

terbukti mempunyai kualitas yang rendah dan dapat mempengaruhi 

kualitas dari produk akhir maka perusahaan akan mengembalikan bahan 

dasar tersebut kepada penyetor. 

6. Penyimpanan dan Pengangkutan 

a. Penyimpanan 

Apabila bahan dasar belum digunakan untuk proses 

pengolahan lebih lanjut, bahan dasar disimpan terlebih dahulu. 

Perusahaan Roti Ganep’s mempunyai dua cara penyimpanan, yaitu: 

1) Penyimpanan Kering (Dry Storage) 

Penyimpanan ini merupakan penyimpanan yang menjaga kadar air 

dalam bahan tetap rendah yaitu di bawah 14 %. Bahan yang 

disimpan dalam penyimpanan kering meliputi biji-bijian, tepung 

dan lain-lain. Bahan dasar untuk pembuatan roti kecik yang 

disimpan dalam penyimpanan kering adalah beras ketan. 

2) Penyimpanan Dingin (Chilling) 

Penyimpanan ini memanfaatkan suhu dingin untuk menambah 

daya simpan bahan. Pendingin yang digunakan oleh Perusahaan 

Roti Ganep’s adalah AC (Air Conditioner) sebesar 1 PK. Bahan 

dasar untuk pembuatan roti kecik yang disimpan dalam chiller 

adalah telur, gula, soda Q, dan mentega. 

b. Pengangkutan 

Dalam pengangkutan bahan dasar harus dilakukan secara hati-

hati sebab dapat  menyebabkan kerusakan fisik pada bahan akibat 

benturan mekanik selama proses pengangkutan. Proses pengangkutan 

beras ketan apabila tidak dilakukan dengan hati-hati dapat 

menyebabkan kerusakan fisik beras ketan yaitu beras ketan menjadi 

pecah. Selain beras ketan, telur juga harus diangkat secara hati-hati 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Laporan Magang di Perusahaan Roti Ganep’s 36 

sebab telur mudah mengalami kerusakan yaitu cangkang mudah retak 

yang dapat menyebabkan kerusakan mikrobiologis. 

 

C.  Proses Produksi 

1.  Tahap Proses Pembuatan Roti Kecik 

Proses pembuatan roti kecik melalui dua tahap yaitu: 

a. Tahap pembuatan tepung beras ketan 

1) Sortasi Beras Ketan 

Sortasi merupakan suatu proses memisahkan bahan yang 

mempunyai kualitas terbaik dengan bahan yang mempunyai 

kualitas rendah atau adanya benda-benda asing yang dapat 

menurunkan mutu dari produk akhir. Pada umumnya beras ketan 

mengandung benda-benda asing (misalnya: kerikil, ranting dan 

lain-lain).  

Manfaat dari sortasi antara lain: 

a) Mengurangi terjadinya pencemaran bahan. 

b) Meningkatkan kualitas bahan. 

c) Menghasilkan bahan yang berkualitas. 

Proses sortasi beras ketan dilakukan dengan pengayakan 

manual yaitu beras ketan diayak dalam tampah, benda-benda asing 

akan tersisih sehingga butir-butir beras ketan dengan kualitas yang 

bagus akan terpisah dari kotoran atau benda-benda asing. 

2) Perendaman dalam air 

Perendaman beras ketan dilakukan selama + 12 jam. 

Selama proses perendaman tidak dilakukan pergantian air. Beras 

ketan yang patah kandungan zat terlarutnya lebih banyak dari pada 

beras ketan yang utuh. Apabila diolah menjadi roti kecik, beras 

ketan yang patah atau tidak utuh menghasilkan roti kecik dengan 

tekstur yang kurang baik (kurang kompak) dibandingkan dengan 

beras ketan yang utuh.. Perendaman bertujuan untuk memudahkan 

penghancuran beras ketan dalam proses penepungan sebab beras 
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ketan yang telah mengalami perendaman memiliki tekstur yang 

agak lunak.  

a.   Pencucian 

Beras ketan setelah direndam dilakukan proses 

pencucian. Pencucian bertujuan untuk membersihkan kotoran 

atau benda-benda asing yang terkandung dalam beras ketan. 

Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir agar 

kotoran atau benda-benda asing dengan mudah terlepas karena 

tekanan dan aliran dari air yang mengalir. Sedangkan alat yang 

digunakan untuk pencucian beras ketan yaitu keranjang yang 

terbuat dari anyaman bambu. 

Menurut Hadiwiyoto (1985), perendaman dan pencucian 

mempunyai beberapa tujuan utama antara lain: 

1. Menghilangkan bahan asing yang terdapat pada hasil 

pertanian yang dapat mempengaruhi mutunya. 

2.  Mengurangi jumlah bakteri atau jenis mikroba lain. 

3. Menginaktifkan enzim apabila digunakan air panas 

(hangat) untuk perlakuan pencucian atau perendaman. 

4.  Mendapatkan kenampakan hasil pertanian yang bersih dan 

menarik. 

b. Pengatusan atau Penirisan 

Pengatusan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam 

beras ketan melalui proses pencucian (sortasi basah). Apabila 

bahan masih mengandung kadar air yang tinggi dan jumlah air 

dari proses pencucian dapat mempengaruhi proses pengolahan 

selanjutnya. Pada proses ini tidak ada parameter waktu.  

3). Penyangraian 

Penyangraian merupakan suatu proses penggorengan 

bahan tanpa menggunakan minyak atau air. Proses penyangraian 

beras ketan dilakukan menggunakan wajan dengan pemanas 

berbahan bakar gas yang dilengkapi dengan alat pengaduk yang 
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digerakkan oleh motor penggerak sehingga gerakan dari alat 

tersebut searah. Alat ini mempunyai kapasitas 2,5 kg dalam sekali 

penyangraian. Tidak ada parameter pada proses ini. Hasil dari 

proses penyangraian adalah beras ketan berwarna kecoklatan. 

Akan tetapi tidak semua beras ketan hasil penyangraian 

mempunyai warna yang seragam. Waktu penyangraian yang 

kurang lama menyebabkan beras ketan tidak matang/keras 

sehingga menghasilkan butiran beras ketan yang berwarna kurang 

terang. Tetapi jika penyangraian terlalu lama akan menyebabkan 

beras ketan menjadi gosong dan menghasilkan butiran beras ketan 

yang berwarna gelap. Proses penyangraian bertujuan untuk 

menghasilkan warna coklat alami pada produk akhir sehingga 

tidak diperlukan pewarna tambahan dan untuk menciptakan aroma 

yang khas pada roti kecik. 

4). Penepungan I 

Penepungan merupakan proses pembentukan bubuk atau 

serbuk yang ukurannya lebih kecil dari ukuran awal. Alat yang 

digunakan pada proses ini adalah Grinding Machine, prinsip 

kerjanya adalah bahan dimasukkan diantara dua gerakan berat yang 

satu klep dan turun naik seperti pengerjaan bahan jatuh ke dalam 

ruangan yang bertambah lama, bertambah sempit menggiling 

bahan ketika begerak Tepung beras ketan yang dihasilkan dari 

proses penepungan I adalah berwarna coklat dan putih. Warna 

coklat disebabkan adanya panas karena suhu yang tinggi pada 

waktu proses penyangraian sehingga dapat menyebabkan 

penggosongan pada beras ketan. Bagian beras ketan yang lebih 

cepat mengalami penggosongan adalah bagian luar (epidermis) 

karena berhubungan langsung dengan media penyangraian. 

Sedangkan warna putih disebabkan karena adanya bagian beras 

ketan yang penyangraiannya kurang rata atau kurang matang.  
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5). Pengayakan I 

Pengayakan bertujuan untuk memperoleh tepung beras 

ketan yang halus dan bersih. Alat yang digunakan adalah mesin 

pengayak, prinsip kerjanya bahan digoyangkan atau digerakkan di 

atas saringan halus atau kain sehingga partikel yang lebih kecil dari 

ukuran saringan dapat lolos dibawah pengaruh gaya gravitasi. Pada 

penyaringan I tidak semua tepung lolos ayakan, ada sebagian yang  

tidak dapat lolos yaitu tepung yang butirannya masih kasar 

(berwarna lebih terang) sehingga dilakukan penepungan II. 

6). Penepungan II 

Proses penepungan II, dilakukan terhadap tepung yang 

butirannya masih kasar yang berwarna lebih terang yang tidak lolos 

ayakan. Alat yang digunakan adalah Grinding Machine atau mesin 

penepung, prinsip kerja alat ini seperti pada  proses penepungan I.  

7). Pengayakan II 

Pengayakan atau penyaringan bertujuan untuk 

memperoleh tepung beras ketan yang halus dan bersih serta untuk 

mendapatkan adonan yang lembut. Proses penepungan II 

dihasilkan tepung beras ketan dengan tekstur halus dan berwarna 

putih. Alat yang digunakan adalah mesin pengayak dengan ukuran 

sebesar 80 mesh, prinsip kerja alat ini seperti pada proses 

penyaringan I. Kehalusan dan kebersihan tepung yang dihasilkan 

dapat mempengaruhi kualitas atau mutu roti. Pada tahap ini semua 

tepung lolos ayakan. 

8). Pewadahan 

Pewadahan bertujuan untuk mempermudah proses 

penyimpanan tepung sehingga lebih ringkas. Dalam wadah tepung 

dihentak-hentakkan ke dasar lantai supaya tepung dalam wadah 

menjadi padat sehingga mengurangi rongga antar butiran tepung 

dalam wadah. 
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b.  Tahap pembuatan adonan dan pembentukan roti kecik 

Ada dua tahap proses pembuatan roti kecik meliputi: 

1) Tahap pembuatan campuran telur dan gula 

Dalam satu resep telur yang digunakan sebanyak 3 liter serta gula 

sebanyak 3 kg. Telur dan gula dicampur menjadi satu kemudian 

dikocok menggunakan mixer pengocok sampai adonan 

mengembang hingga + 5 cm dari bibir mangkuk. Tidak ada 

parameter waktu pada tahap ini. Alat yang digunakan adalah mixer 

pengocok (planetary mixer). Bahan yang akan dicampur 

diletakkan dalam wadah dan pengaduk diputar sehingga bahan 

tercampur dan terkocok sehingga timbul buih. Menurut Gaman 

dan Sherrington (1992), “perlakuan mekanis seperti mengocok 

putih telur menyebabkan terjadinya koagulasi parsial pada protein. 

Protein pada putih telur tersebut adalah albumin yang mengurung 

buih sehingga buih menjadi stabil. . Buih pada putih telur tersebut 

dapat dibuat lebih stabil dengan penambahan gula secara perlahan. 

Sedangkan pengertian dari koagulasi adalah denaturasi pada 

protein yang dapat merubah sifat protein sehingga sukar larut dan 

menjadi kental. Sedangkan buih terdiri atas gelembung- 

gelembung yang sangat kecil biasanya merupakan udara yang 

terdispersi dalam cairan”. 

2)  Tahap pembuatan dan pembentukan roti kecik 

a) Pengadukan adonan (Mixing atau Pencampuran Adonan) 

Proses pengadukan adonan (mixing) merupakan proses 

pencampuran tepung ketan dengan campuran telur dan gula 

serta bahan pendukung seperti mentega cair sebanyak 1 liter, 

soda Q (soda kue) sebanyak 150 gr. Kemudian semuanya 

diaduk menjadi satu sampai homogen selama + 5 menit dan 

adonan tidak lengket apabila dipegang dengan tangan atau 

kalis. Alat yang digunakan dalam proses pengadukan adonan 

adalah mixer pengaduk adonan, prinsip kerja alat ini 
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mengaduk bahan dengan peremas berbentuk sigma yang 

berfungsi meremas dengan arah yang berlawanan melewati 

dasar wadah atau pusat yang berputar sehingga bahan 

tergunting dan akhirnya tercampur.  

b) Pembulatan Adonan (Rounding) dan Pemotongan 

Setelah selesai pengadukan adonan dibentuk dalam bentuk 

bulatan besar dengan menggunakan tangan. Proses pembulatan 

adonan  bertujuan untuk mempermudah proses pengangkutan 

adonan ke bagian proses pembentukan roti kecik. 

Bulatan adonan dipotong ke dalam ukuran yang lebih kecil. 

Tujuan dari pemotongan bulatan adonan adalah untuk 

mempermudah proses pemilinan adonan dan diperoleh adonan 

hasil pilinan yang halus. 

c) Proses Pemilinan atau Penggilingan Adonan 

Proses penggilingan adonan menjadi bentuk pilin dilakukan 

sebanyak dua kali yang bertujuan untuk memperoleh pilinan 

adonan yang halus. Penggilingan adonan menggunakan mesin 

penggiling dengan jumlah lubang 16 dan 17 lubang. Pada 

proses penggilingan yang pertama dihasilkan pilinan dengan 

tekstur kurang halus yang ditandai dengan permukaan pilinan 

seperti sisik, sedangkan pada proses pemilinan yang kedua 

dihasilkan pilinan yang halus dan siap dibentuk roti kecik. 

Setelah dipilin diletakkan dalam wadah kotak (box). Hasil 

pilinan pertama sebelum dipilin kembali, pilinan-pilinannya 

harus dipisahkan satu persatu yang tujuannya untuk 

memperoleh pilinan dengan tekstur halus dan memiliki 

kenampakan yang menarik. Hasil pilinan tersebut kemudian 

ditutup dengan menggunakan plastik agar tidak terjadi 

kontaminasi. Setelah melalui proses penggilingan, pilinan 

adonan berwarna krem tetapi apabila dibiarkan terkena udara 

maka akan mengalami perubahan warna dari krem menjadi 
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coklat. Hal ini disebabkan adanya reaksi pencoklatan bukan 

karena enzim (non enzymatic browning) yaitu reaksi maillard 

yang merupakan proses perubahan karbohidrat pada adonan 

khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer 

membentuk senyawa coklat yang disebut melanodin. 

d) Proses pembentukan roti kecik 

Pilinan-pilinan adonan akan dipotong dengan panjang sesuai 

dengan bentuk dari roti kecik yang akan dibuat. 

Berdasarkan bentuknya, roti kecik bibagi menjadi tiga jenis 

yaitu: 

1)   Roti Kecik Stogish (Panjang) 

Roti kecik jenis ini mempunyai bentuk panjang seperti 

tongkat. Panjang pemotongan pilinan kurang lebih 5 cm. 

Roti kecik Stogish diproduksi setiap hari. 

2)  Roti Kecik Kecil (Bulat) 

Roti kecik kecil mempunyai bentuk bulat-bulat. Panjang 

pemotongan pilinan kurang lebih 2 cm kemudian 

dimasukkan dalam mesin untuk dibentuk bulat. Roti kecik 

bulat diproduksi apabila stok sudah habis atau diproduksi 1 

kali dalam seminggu tetapi harinya tidak pasti. 

3)  Roti Kecik Banjar (Cakram) 

Roti kecik Banjar mempunyai bentuk seperti cakram. 

Panjang pemotongan pilinan agar terbentuk roti kecik 

banjar adalah + 7 cm. Cara pembentukan cakram pada roti 

kecik banjar yaitu potongan pilinan dengan panjang + 7 

cm pinggirnya diris-iris dengan menggunakan pisau 

stainless steel kemudian dibuat melingkar sehingga 

berbentuk seperti cakram. 

e) Proses penataan dalam loyang  

Meja yang digunakan untuk proses penataan loyang terbuat 

dari kayu. Meja ini tidak beralaskan stainless steel karena 
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tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan roti. 

Loyang yang digunakan adalah loyang yang tipis dan lebar 

sedangkan ukuran loyang yang digunakan yaitu 60 x 40 x 2 

cm. Roti kecik ditata dalam loyang dengan susunan berderet 

dan rapi serta jarak roti kecik satu dengan yang lain harus 

benar-benar diperhatikan.  

f) Proses Pengovenan 

Proses pengovenan berlangsung selama + 15 menit,  

menggunakan oven rak (Rotary Rack Oven) dengan suhu 

sebesar 215°C. Dalam proses pengovenan loyang-loyang 

berisikan roti kecik ditaruh ke dalam rak. Setiap satu buah rak 

kapasitas loyang yang dipasang dalam rak sebanyak 26 

loyang. Menurut Desrosier (1988), “Proses pemanggangan roti 

sebenarnya adalah merupakan langkah akhir dan sangat 

penting dalam memproduksi roti. Melalui suatu penghantar 

panas suatu masa adonan yang tidak polatabel diubah menjadi 

suatu produk yang ringan, mudah dicerna, dan sangat komplek 

dan mendasar. Aktivitas biologi yang telah terjadi dalam 

adonan dihentikan oleh pemanggangan disertai hancurnya 

mikrobia dan enzim yang ada”. Karamelisasi gula dapat 

menyebabkan kerak pada dasar roti kecik. Kerak hasil 

pengovenan roti dapat menyebabkan loyang menjadi kotor dan 

sulit dibersihkan. Suhu dan waktu pengovenan harus 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi kondisi serta mutu  

roti kecik yang dihasilkan. Apabila suhu pengovenan terlalu 

tinggi dan waktu terlalu singkat akan menyebabkan peristiwa 

case hardening dan apabila suhu terlalu rendah serta waktu 

pemanggangan terlalu lama dapat mengakibatkan roti tidak 

matang dan tidak efisien waktu. 
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g) Pendinginan 

Proses Pendinginan dilakukan dengan cara didiamkan selama 

+ 30 menit yang  bertujuan untuk memudahkan lepasnya roti 

kecik dari loyang setelah mengalami proses pengovenan. 

Karena jika tidak dilakukan pendiaman roti kecik masih terlalu 

lengket bila segera dipindahkan ke tromol. Setelah + 30 menit 

roti kecik baru dapat dipindahkan ke tromol. Tromol yang 

sudah penuh ditutup dengan rapat dan diangkut kebagian 

pengemasan dan didiamkan sebelum dikemas keesokan 

harinya. Roti kecik lebih renyah setelah didiamkan selama satu 

malam. 

h) Proses Pengemasan 

Pengemasan produk roti kecik menggunakan plastik 

polypropilene. Kemasan polypropilene mempunyai 

permeabilitas terhadap uap air 1,5 %,  permeabilitas terhadap 

oksigen hingga 52 %, absorbsi air selama 24 jam sebesar 

0,01%-0,03%. Roti kecik yang telah disortasi kemudian 

dimasukkan ke dalam plastik pengemas dan direkatkan bagian 

atasnya (ditutup) menggunakan mesin pengemas (sealer 

plastic)  agar roti kecik tetap renyah dan tidak terjadi 

kontaminasi. Prinsip kerja mesin pengemas (sealer plastic) 

adalah memanaskan plastik PP sampai titik leleh sehingga 

rekat dan menutup kemasan. Kemasan juga memberikan 

informasi kepada konsumen mengenai komposisi bahan, batas 

kadaluwarsa, status halal serta nomor Dep Kes RI. Roti kecik 

mempunyai batas kadaluawarsa selama 1 tahun dari tanggal 

produksi. Roti kecik yang sudah dikemas ditaruh di dalam 

kardus pengepak. Tujuan dari pengepakan adalah untuk 

mempermudah proses penyimpanan. 

2.  Kondisi Yang Dipersyaratkan Oleh Masing-Masing Proses 

a. Proses penepungan beras ketan 
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1) Pencucian beras ketan dengan menggunakan air mengalir. 

2) Wadah atau tempat yang digunakan harus bersih agar tidak terjadi 

kontaminasi. 

3) Pada proses penyangraian beras ketan harus diaduk berkali-kali agar 

kematangan beras ketan dapat seragam. 

b. Tahap pembuatan adonan 

Kondisi yang disyaratkan dalam pembuatan adonan meliputi: 

1) Peralatan yang digunakan harus bersih. 

2) Proses pengadukan tidak boleh terlalu lama karena dapat 

menyebabkan roti kecik yang dihasilkan manjadi keras atau 

kerenyahannya berkurang, dan proses pengadukan tidak boleh 

terlalu singkat karena akan dihasilkan adonan yang kurang homogen 

dan masih lengket atau belum kalis. 

3) Apabila adonan telah terbentuk maka adonan dibentuk dalam bentuk 

bulataan besar dan segera ditutup dengan menggunakan plastik agar 

tidak terjadi kontaminasi. 

c.    Tahap pemotongan adonan dan pemotongan pilinan adonan 

1) Pisau pemotong harus terbuat dari bahan stainless steel dan harus 

bersih. 

2) Alas yang digunakan untuk memotong terbuat dari aluminium yang 

tidak mudah mengalami pengkaratan atau korosi. 

3) Bulatan adonan harus segera ditutup dengan plastik agar tidak 

terjadi kontaminasi saat menunggu proses pengangkutan. 

 d.   Tahap Pemilinan Adonan 

1) Peralatan yang digunakan harus bersih. 

2) Tempat yang digunakan harus bersih. 

e.    Tahap pembentukan roti kecik 

1)  Peralatan yang digunakan harus bersih. 

2)  Bentuk roti kecik harus seragam. 

3)  Teksturnya harus halus. 
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f.    Tahapan penataan roti kecik ke dalam loyang 

1) Loyang harus bersih dari minyak karena hal ini dapat menyebabkan 

roti kecik tidak dapat menempel pada loyang.  

2) Loyang harus bersih dari kotoran 

3) Dalam loyang, roti kecik ditata dengan rapi dan berderet. 

4) Jarak antar roti kecik satu dengan yang lainnya sebesar 1 ½ cm. 

g. Proses Pengovenan   

Suhu yang digunakan adalah 215 ºC selama + 15 menit. 

h. Proses Pendinginan 

1) Wadah yang digunakan harus bersih. 

2) Bahan wadah yang digunakan berasal dari stainless steel. 

i.    Proses Pengemasan 

1) Roti kecik harus dalam keadaan dingin sebelum dimasukkan ke 

dalam plastik pengemas. 

2) Pengemas yang digunakan adalah plastik polypropilene. 

3) Tatanan roti kecik dalam pengemas harus rapi dan menarik. 

4) Penutupan kemasan harus rapat dan mudah dibuka. 

3.  Pengendalian Proses 

Pengendalian terhadap proses dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mengamati adonan yang telah terbentuk apakah terdapat benda asing 

dan kotoran lain yang dapat menurunkan kualitas roti.  

b. Pengovenan roti kecik dilakukan selama + 15 menit dan pada suhu 215 

ºC. 

c. Memperhatikan lama waktu pengadukan, apabila waktu pengadukan 

terlalu lama dapat menyebabkan roti kecik yang dihasilkan tidak renyah 

dan apabila waktu pengadukan  terlalu singkat adonan menjadi kurang 

kalis dan roti kecik yang dihasilkan mempunyau tekstur yang kasar. 

d. Dalam proses penataan roti kecik, jarak antara roti kecik yang satu 

dengan yang lainnya yaitu 1 ½ cm (tidak terlalu dekat dan tdak terlalu 

jauh). 
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Gambar 2. Diagram alir proses penepungan  

Beras Ketan 

Sortasi (pembersihan) 

Perendaman dalam air selama 12 jam 

Pencucian  

Penirisan  

Penyangraian  

Penepungan  

Pengayakan I  

Tepung Beras Ketan (halus, warna coklat) Tepung Beras Ketan (kasar,warna putih) 

Penepungan II  

Tepung Beras Ketan (putih) 

Pengayakan II  

Pewadahan   

Pewadahan 
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Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan roti kecik 

Pembulatan adonan  

Tepung Beras ketan coklat 2,5 kg + putih 2,5 kg 

Adonan telur + gula 

Mixing 

Telur ayam 3 liter + gula 
3 kg 

Mixing 

Adonan  

Pemotongan adonan  

Pemilinan/penggilingann I 

Pilinan kasar 

Pemilinan/penggilingann II 

Pilinan halus 

Pembentukan roti kecik 

Pemotongan pilinan  

Roti kecik tongkat panjang 5 cm 
Roti kecik banjar panjang 7 cm 
Roti kecik panjang 2 cm 

Penataan dalam loyang 

Pengovenan  

Roti kecik 

Suhu 215 o C waktu 15 menit 

Mentega cair + 
soda kue 
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D.  Mesin dan Peralatan  

1. Spesifikasi Mesin dan peralatan 

Spesifikasi mesin dan peralatan yang digunakan oleh Perusahaan 

Roti Ganep’s adalah sebagai berikut:  

a.  Mixer Pengocok (Planetary Mixer) 

1)  Fungsi    : Sebagai alat untuk mengocok campuran telur mdan 

gula. 

2)  Jumlah alat : Alat pengocok dalam pembuatan roti kecik berjumlah 

dua unit mesin pengocok. 

3)  Spesifiksi Alat    :  

Model SH – 103 

Kapasitas Mangkuk (Bowl Capacity)     : 20 liter 

Kapasitas Tepung (Flour Capacity)        : 3 kg 

Dough Capacity                                      : 6 kg 

Kecepatan Agigator (Agigator Speed)    : 159-296-610 rpm 

Planetary Speed    : 48-90-368 rpm 

Attachment Speed                                    : 96-180-368 rpm 

Motor Power                                           : ¾  H.P 

N.W                                                         : 90 kgs 

G.W                                                         : 115 kgs 

Dimensi                                                   : 64 x 62 x 113 cm 

Standarisasi Peralatan (Standart Equipment): 

a)  1 Stainless steel 

b)  1 Dough Hook (Kneading) 

c)  1 Batter Beater (Mixing) 

d)  1 Stainless steel Whipping 

b.  Mixer Pengaduk Adonan 

1)  Fungsi : Digunakan untuk mengaduk campuran dalam adonan agar 

tercampur sampai homogen. 

2)  Jumlah alat  : Untuk mengaduk adonan roti kecik sebanyak 1 unit 

mesin pengaduk. 
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3) Spesifikasi Alat: 

Model SH – 606 

Bowl Caspacity  : 80 liter 

Flour Capacity   : 22,5 kg 

Dough Capacity   : 30 kg 

Agigator Speed  : 97-150-310 rpm 

Planetary Speed  : 27-52-87 rpm 

Attachment Speed : 66-114-226 rpm 

Motor Power  : 3 H.P 

N.W : 380 kgs 

G.W : 480 kgs 

Dimensi : 109 x 86 x 173 cm 

Standarisasi Peralatan (Standart Equipment): 

a)  1 Stainless steel 

b)  1 Dough Hook (Kneading) 

c)  1 Batter Beater (Mixing) 

d)  1 Stainless steel Whipping 

e)  1 Bowl Trolley 

c.  Penggilingan Adonan 

1)  Fungsi : Untuk membuat adonan roti kecik ke 

dalam bentuk pilinan seperti mie. 

2)  Jumlah alat : 2 unit mesin penggiling 

3)  Spesifikasi Alat :  

Type                               : J02-21-4A100 

Out Put : 1,5 H.P 

Volt : 380 volt 

Class : E            Rating : Continues 

Serial no  : A3048 

Cycle 50 ~ RPM 1410 

Amp : 2 Ampere 

Weigh : 28 kg 
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d.  Loyang 

1)  Fungsi : Untuk tempat roti kecik selama pengovenan. 

2)  Jumlah : + 64 buah 

3)  Ukuran : 60 x 40 x 2 cm 

e.  Oven (Rotary Rack Oven) 

1)  Fungsi : Untuk mengoven roti kecik dengan menggunakan udara 

panas. 

2)  Jumlah mesin  : 1 unit 

3)  Spesifikasi Mesin: 

Model HS – 120 N 

Ukuran mesin:  

a)  Panjang    : 220 cm 

b)  Lebar : 160 cm 

c)  Tinggi : 243 cm 

Kapasitas  : 32 loyang 

Berat : 220 kg 

f.  Mesin Pengemas (Sealer) 

1)  Type  : FR – 900 multi purpose membrano 

Voltage : 220 volt / 50 – 60 Hz 

Power : ½ kW 

Temperatur : 0 – 30 ºC 

Sealing Weidth : 6 – 12 mm 

Berat : 35 Kg 

Size :L x W x H = 81 x 35 x 32 

Made in China 

2)  Mesin Pengemas Otomatis (Automatic Band Sealer) 

Voltage : 220 volt / 50 Hz 

Power : 500 watt 

Serial no. : 971 / 2060 

Date   MSG 0687 
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Made in China 

g.  Alat Pemotong Roti (Pisau) 

Alat yang digunakan untuk memotong dan membentuk pilinan rotim 

kecik. 

2.  Skema Mesin dan Peralatan  

 Adapun skema mesin dalam pembuatan roti kecik adalah sebagai berikut :  

Mesin Penggiling (Penepung) I 

 

Mesin Pengayak I 

 

Mesin Penggiling (Penepung) II 

 

    Mesin Pengayak II 
 

 
    Mesin Pengocok Telur dan Gula 

 
 

Mesin Pengaduk Adonan 
 
 

    Mesin Pemilinan adonan 
 

 
Mesin Pengoven (Rotary Rack Oven) 

 
 
 

Gambar 4. Skema Mesin  Dalam Proses Pembuatan Roti Kecik 
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3. Tata Letak Mesin dan Peralatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Layout lantai  dasar 
Keterangan  
1. Oven untuk roti pelangi 11. Mixer pengaduk 21. Mixer kecil 
2. Mesin oven non rotary 12. Meja 22. Mixer pengocok 
3. Mesin oven rotary 13. Dry storage 23. Mixer pengaduk kecil 
4. Penyangrai beras ketan 14. Chiller 24. Mesin penghalus 
5. Alat penepungan I 15. Rak wadah roti 25. Lemari susu bubuk 
6. Alat penepungan II 16. Pengaduk 26. Meja pembentuk roti 
7. Filter I 17. Pengaduk spiral 27. Meja 
8. Filter II 18. Pengaduk 28. Tempat lift 
9. Mixer pengocok 19. Pencetak adonan 29. Timbangan  
10. Mixer pengaduk 20. Pengaduk 30. Lemari susu bubuk 
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Layout Lantai I Pabrik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Layout lantai I 
 
Keterangan : 

1. Ruang diesel 5. Mesin pemilinan roti kecik panjang banjar 
2. Meja menata roti kecik 6. Meja 
3. Lift  7. Mesin pemilinan roti kecik panjang banjar 
4. Meja 8. Mesin pembentukan roti kecik bulat 
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E.  Spesifikasi dan Penanganan Produk Akhir 

1.  Spesifikasi Produk akhir 

a. Jenis Produk Akhir 

Perusahaan Ganep’s memproduksi dua jenis produk akhir yaitu 

produk primer dan produk sekunder. Produk primer adalah produk 

yang diproduksi setiap hari, produk utamanya berupa roti kecik. 

Produk sekunder adalah produk yang diproduksi apabila ada pesanan 

dan untuk melengkapi penjualan, produk sekunder berupa roti kering 

dan roti basah. Roti kecik yang dihasilkan, mempunyai tiga jenis 

antara lain : roti kecik Stogish (Tongkat), roti kecik bulat (kecil), dan 

roti kecik banjar yang berbentuk seperti cakram. 

b. Jumlah Produk Akhir 

Roti kecik merupakan produk utama dari Perusahaan Roti 

Ganep’s. Kapasitas rata-rata produk roti kecik per hari + 150 kg atau 

mampu memproduksi + 15 tromol (wadah berbentuk kotak dengan 

ukuran 90 x 40 x 20 cm). Kapasitas produk akan meningkat 

tergantung apabila jumlah permintaan dari konsumen bertambah. 

c. Kualitas Produk Akhir 

Untuk memperoleh kualitas produk akhir yang baik, maka 

perlu dilakukan sortasi produk akhir.  Sortasi produk akhir dilakukan 

di bagian pengemasan. Sortasi ini bertujuan untuk memisahkan 

produk yang mempunyai karakteristik baik dengan  produk yang 

mempunyai karakteristik buruk (rusak), misalnya roti kecik yang 

patah atau yang banyak terdapat  noda hitam tidak dipasarkan. Karena  

sortasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kualitas dari 

produk akhir karena produk yang dipilih mempunyai kualitas baik.  

d. Persyaratan Produk Akhir 

Syarat-syarat produk akhir yang mempunyai kualitas baik 

adalah sebagai berikut :  

1) Kenampakan roti kecik yang dihasilkan baik atau tidak cacat 

(misalnya : roti kecik tidak patah, warna coklat, dan bersih).  
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2) Tekstur renyah. 

3) Bentuk tidak menyimpang. 

4) Penataan dalam kemasan harus tersusun rapi dan kelihatan 

menarik. 

2.  Penanganan Produk Akhir   

a. Pengemasan 

Pengemasan dilakukan setelah produk akhir (roti kecik)    

disortasi terlebih dahulu. Pengemas yang digunakan adalah plastik 

polypropilene. Kemasan polypropilene mempunyai permeabilitas  

terhadap uap air 1,5 %,  permeabilitas terhadap oksigen hingga 52 %, 

absorbsi air selama 24 jam sebesar 0,01 %-0,03 %. Setelah dikemas ke 

dalam  plastik polypropilene dan ditutup dengan sealer (alat untuk 

menutup kemasan), roti yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam 

wadah kardus dan ditutup dengan sealer. Kemudian roti kecik dapat 

disimpan atau langsung dipasarkan. Pengemas harus mempunyai 

identitas pada bagian luarnya yang meliputi: merk roti, nama 

perusahaan yang memproduksi beserta alamatnya, izin Dep Kes, kode 

produksi, label halal, tanggal kadaluwarsa, netto, komposisi produk. 

b. Penyimpanan Produk Akhir 

Penyimpanan produk akhir dilakukan dalam gudang 

penyimpanan. Produk akhir disimpan pada tempat yang kering dan 

tidak terkena sinar matahari. Roti kecik mempunyai daya tahan selama 

1 tahun. Produk akhir akan dikeluarkan dari gudang apabila terdapat 

permintaan. Adapun sistim pengambilan barang dari gudang Ganep’s 

menggunakan metode FIFO (First In First Out) maksudnya adalah 

produk yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. 

 

F.  Sanitasi Perusahaan  

1. Sanitasi Bangunan 

Kebersihan bangunan pabrik merupakan salah satu hal penting 

untuk diperhatikan, terutama di bagian produksi yang berhubungan 
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langsung dengan makanan. Dalam satu minggu, kegiatan pembersihan 

pabrik diadakan sebanyak tiga kali. Jadwal tetap kegiatan pembersihan  

pabrik yaitu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu setelah proses produksi 

selesai. Bagian yang     dibersihkan adalah lantai pabrik dengan cara dipel 

bersama-sama oleh karyawan bagian produksi. 

2. Sanitasi Peralatan 

Sanitasi peralatan dilakukan setiap hari, sebelum maupun sesudah 

proses produksi. Karena peralatan produksi begitu dekat dengan makanan, 

kebersihannya harus benar-benar diperhatikan. Biasanya karyawan 

melakukan sanitasi terhadap peralatan dengan cara mencuci dengan sabun 

atau dilap dengan kertas. 

3. Sanitasi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber terjadinya  

kontaminasi. Dalam proses produksi Perusahaan Ganep’s masih 

menggunakan tenaga manusia, maka dari itu kebersihan para pekerja harus 

benar-benar diperhatikan karena para pekerja langsung berhubungan 

dengan makanan yang diolah. Sanitasi untuk tenaga kerja dilakukan 

dengan cara perusahaan mewajibkan para pekerja untuk menggunakan 

penutup kepala, celemek atau penutup pakaian bagian depan, sebelum para 

pekerja melakukan proses produksi harus melakukan pembersihan tangan 

dengan menggunakan hand sanitizer atau dengan menggunakan sabun. 

4. Sanitasi Selama Proses Produksi 

Sanitasi merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas dari 

produk yang dihasilkan. Untuk menjaga agar produk higienis, selama 

proses produksi dilakukan : 

a. Sortasi basah pada beras ketan. Pencucian dilakukan dengan 

menggunakan air mengalir. 

b. Pemilihan telur yang digunakan serta pengamatan kualitas bahan-

bahan lainnya seperti soda Q (soda kue), mentega untuk mengetahui 

adanya kotoran. 

c. Kebersihan peralatan harus tetap diperhatikan. 
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d. Ruang produksi harus tertutup, orang luar tidak boleh masuk kecuali 

dengan izin. 

e. Selama proses produksi berlangsung para pekerja harus selalu 

menggunakan  celemek dan penutup kepala yang bertujuan untuk 

menghindari terjadinya kontaminasi. 

f. Kebersihan tangan pekerja harus tetap terjaga. 

g. Selama proses produksi berlangsung para pekerja tidak diperolehkan 

untuk berbicara, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya 

kontaminasi.   
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BAB V 

PENUTUP 

 
A.  Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama magang di Perusahaan 

Roti Ganep’s dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Beras ketan hasil perendaman tidak semuanya utuh. 

2.   Pada tahap penyangraian beras ketan, pengocokan telur dan pengadukan 

adonan belum menggunakan parameter waktu. 

3.   Pada tahap pengayakan dua semua tepung beras ketan lolos ayakan.  

4.  Pada tahap pengovenan suhu dan waktu mempengaruhi produk akhir roti 

kecik. 

 

B.  Saran 

1.  Sebaiknya beras ketan hasil rendaman disortasi lagi untuk memisahkan 

antara beras ketan yang utuh dengan yang patah. 

2.   Perlu ditetapkannya parameter waktu pada tahap penyangraian beras 

ketan, pengocokan, dan pengadukan adonan roti kecik, karena dengan 

adanya parameter ini roti kecik yang dihasilkan dari hari ke hari  

mempunyai kualitas yang sama sehingga konsumen akan merasa puas.  

3. Tahap Pengayakan dua tidak perlu dilakukan karena tepung hasil 

penepungan dua lolos ayakan semua. 
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Gambar 1. Mesin Penepungan                    Gambar 2. Mesin Pengayak 
 
 
 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Mesin Pengocok Telur              Gambar 4. Mesin Pengaduk adonan 
                 dan Gula 
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Gambar 5. Mesin Pemilinan Adonan                  Gambar 6. Mesin Pembentuk Roti  

Kecik Bulat 
 
 
                                                                               

 
 
 
Gambar 7. Loyang                                               Gambar 8. Rak 
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Gambar 9. Rotary Rack Oven                        Gambar 10. Cara Pemilinan Adonan  

Roti Kecik 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Cara Penataan Roti Kecik 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Laporan Magang di Perusahaan Roti Ganep’s 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
            
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


