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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

Dalam era perdagangan bebas, persaingan pasar semakin ketat, begitu 

pula dengan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba mulai banyak 

berkembang di Indonesia. Produsen yang memiliki daya saing yang tinggi, serta 

penguasaan informasi yang kuat akan mampu bertahan dan mampu meningkatkan 

akses pasar. 

Berdaya saing yang tinggi erat kaitannya dengan sistem manajemen 

yang ada dalam perusahaan tersebut dan salah satunya adalah manajemen produksi. 

Dalam manajemen produksi yang tepat diharapkan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan akan mampu bersaing dipasaran sehingga dapat meningkatkan 

permintaan produk tersebut. Meningkatnya permintaan akan mendorong 

perusahaan untuk berproduksi secara optimal. Adapun tahapan-tahapan dan 

teknologi yang membantu perencanaan produksi dan proses produksi secara 

keseluruhan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi tersebut.  

Daya saing produk erat kaitannya dengan kualitas produk yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan. Produk yang bermutu tinggi mampu menguasai 

konsumen. Pengawasan, produksi, pengujian, dan pengendalian mutu produk harus 

dilakukan oleh setiap perusahaan dalam rangka menjaga citra baik dari produk 

yang dihasilkan.  

Kebutuhan gula dirasakan semakin meningkat dan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, perlu dikembangkan bahan penghasil gula non tebu. Dari 

beberapa alternatif yang ada, pengubahan pati ubi kayu menjadi sirup maltosa atau 
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fruktosa merupakan pilihan yang menarik untuk dikembangkan. Sirup maltosa dan 

sirup fruktosa merupakan alternatif yang cukup baik bila dibandingkan dengan 

penggunaan bahan pemanis buatan.  

Sirup maltosa dan sirup fruktosa merupakan dua jenis pemanis alami 

yang dapat digunakan untuk memaniskan aneka jenis produk makanan, minuman 

dan farmasi. Hal ini ditunjang dari sifat fruktosa yang mempunyai kadar kemanisan 

120-180% dari gula sukrosa. Selain memberikan rasa manis alami, fruktosa juga 

memberikan resiko kesehatan yang relatif rendah. 

Di Indonesia pemakaian HFS (High Fructose Syrup) sudah mulai 

berkembang, baik untuk keperluan industri makanan, minuman, farmasi, rumah 

tangga, restoran, hotel dan sebagainya. Pemakaian HFS memang praktis, sifatnya 

bisa langsung larut dengan bahan lain dan tidak memerlukan pemurnian terlebih 

dahulu. Karena penggunaannya menggunakan teknologi yang memadai, maka HFS 

merupakan pemanis yang sangat murni. Produk ini bebas dari kandungan logam-

logam berat, sisa asam, maupun jasad renik. Warnanya pun sangat jernih, sehingga 

sangat sesuai untuk kepentingan industri. 

PT. Tainesia Jaya merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi sirup maltosa. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh PT. 

Tainesia Jaya adalah sirup maltosa, sirup fruktosa, dan sirup dextrosa. Walaupun 

pada mulanya selain memproduksi sirup, PT. Tainesia Jaya juga memproduksi 

tepung tapioka sebagai bahan dasar pembuatan sirup. Tetapi karena tidak 

mencukupi kebutuhan produksi sirup dan atas alasan efisiensi maka produksi 

tepung tapioka ditutup sedangkan produksi sirup maltosa, sirup fruktosa, dan sirup 

dextrosa menjadi andalan PT. Tainesia Jaya. 

Bila dibandingkan dengan industri gula pasir mungkin prospek sirup 

glukosa dan sirup fruktosa lebih baik,. Karena dari segi penjualan, sirup glukosa 

dan sirup fruktosa bisa mengikuti perubahan harga gula pasir. Selain itu jika 

dikaitkan dengan program pemerintah dalam rangka swasembada pangan, tentunya 

sirup fruktosa akan dapat memberikan andil yang besar dalam rangka ikut 

memenuhi kebutuhan penduduk terhadap konsumsi gula. 
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PT. Tainesia Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur dan melibatkan proses produksi. Proses produksi yang 

dijalankannya adalah memproduksi maltosa/glukosa dan fruktosa  yang bahan 

bakunya berasal dari tepung tapioka.  

Dalam menghasilkan produk yaitu maltosa dan frukosa bagian Quality 

Control sangat berperan penting baik dalam pemilihan bahan baku, dalam proses 

produksi maupun hasil akhirnya harus diawasi.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penekanan dalam pengambilan judul 

praktek lapangan ini adalah untuk mempelajari Quality Control di PT. Tainesia 

Jaya, Wonogiri.  

A. Tujuan Kegiatan 

1. Tujuan Umum 

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 keterampilan dan pengalaman kerja di bidang Teknologi 

Hasil Pertanian. 

c. Meningkatkan hubungan antara Perguruan Tinggi dengan Instansi 

Pemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

d. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori 

dengan  pelaksanaannya. 

e. Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang berbagai kegiatan Industri 

Pengolahan Hasil Pertanian. 

f. Agar mahasiswa memperoleh ketrampilan dan pengalaman kerja yang 

praktis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui keadaan umum yang berada PT. Tainesia Jaya, Wonogiri. 

b. Mengetahui rangkaian keseluruhan proses produksi di PT. Tainesia Jaya, 

Wonogiri. 
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c. Mengetahui bahan dasar yang digunakan untuk produksi sirup glukosa di 

PT. Tainesia Jaya 

d. Untuk mengetahui apa saja tugas QC yang berada di PT. Tainesia Jaya. 

e.  Umtuk mengetahui masalah – masalah yang dihadapi QC yang berada di 

PT. Tainesia Jaya. 

 

II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Arti Penting Komoditi  

Tapioka adalah pati yang diperoleh dari umbi tanaman ubi kayu. 

Dalam perdagangan lebih dikenal sebagai tapioca fluor atau tepung tapioka. 

Tapioka sebenarnya bukanlah tepung akan tetapi yang benar adalah pati yang 

berasal dari ubi kayu. Nama lain dari tapioka adalah pati kanji, pati ubi kayu, pati 

singkong, pati pohong, sesuai dengan sebutan untuk ubi kayu dibeberapa daerah. 

Ditinjau dari segi penggunaan tapioka dapat digunakan sebagai bahan baku 

bermacam-macam keperluan baik untuk keperluan industri makanan maupun 

industri non makanan. Tapioka dalam industri makanan digunakan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan macaroni, roti atau kue, sirup glukosa dan fruktosa, mutiara 

pati, lempeng (flake), grits untuk makanan bayi,puding, kembang gula, krupuk dan 

lain-lain. Sedangkan untuk industri non makanan digunakan untuk keperluan 

industri kertas sebagai sizing agent, industri kayu sebagai perekat dan lem, industri 

kimia sebagai alkohol dan dekstrin, industri tekstil sizing agent. 

(Muljoharjo, 1997). 

Pati bila dipanaskan dengan air, akan terbentuk larutan koloidal. Dalam 

pati terdapat dua  bagian. Bagian yang larut dalam air disebut amilosa  (10 – 20

%) yang mempunyai berat molekul antara 50.000 – 200.000, bila ditambah 

iodium akan berwarna biru. Bagian yang lain yaitu yang tidak larut dalam air 

disebut amilopektin(80 – 90 %) yang mempunyai berat molekul antara 70.000-

106, dengan ioduim memberikan warna ungu hingga merah. 
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Meskipun tepung tapioka tidak termasuk di dalam golongan amilopektin, 

namun tepung tapioka memikili sifat – sifat yang sangat mirip dengan 

amilopektin. Diantara sifat- sifat amilopektin yang sangat disukai oleh para ahli 

pengolahan pangan adalah : 

1. Sangat jernih. Dalam bentuk pasta, amilopektin menunjukkan kenampakan 

yang sangat jernih sehingga sangat disukai karena dapat mempertinggi mutu 

penampilan dari produk akhir. 

2. Tidak mudah menggumpal. Pada suhu normal, pasta dari amilopektin tidak 

mudah menggumpal dan kembali menjadi keras. 

3. Memiliki tingkat kejernihan, sehingga sangat disukai karena dapat 

mempertinggi mutu penampilan dari produk akhir. 

4. Memiliki daya pemekat yang tinggi. Karena kemampuannya untuk mudah 

pekat, maka pemakaian pati dapat dihemat. 

5. Tidak mudah pecah atau rusak. Pada suhu normal atau lebih rendah, pasta 

tidak mudah kental dan pecah ( retak – retak ). Dibandingkan dengan pati 

biasa, stabilitas amilopektin pada suhu amat rendah juga lebih tinggi. 

6. Suhu gelatinisasi lebih rendah. Dengan demikian juga menghemat pemakaian 

energi. 

( Sastrohamidjaja, 2005 ).    

B. Glukosa/Maltosa dan Fruktosa 

Glukosa/maltosa adalah gula yang dihasilkan dari hasil hidrolisis 

yang sempurna dari selulosa seperti pati dan maltosa. Glukosa digunakan sebagai 

zat pemanis, sirup dan digunakan juga untuk pembuatan lilin, dan ramuan obat – 

obatan dalam bidang farmasi. Secara perdagangan glukosa dibuat dari hidrolisis 

pati. Maltosa adalah disakarida yang dihasilkan dari hidrolisis sebagian atau oleh 

pemecahan enzim amilase dari pati. Maltosa mempunyai rumus empiris 

C12H22O11 (Sastrohamidjaja, 2005). 

Glukosa adalah monosakarida yang paling banyak terdapat dialam 

sebagai produk dari proses fotosintesis. Dalam bentuk bebas terdapat didalam 

buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, madu, darah, dan cairan tubuh binatang. Dalam 

bentuk ikatan terdapat sebagai glikosida didalam tubuh binatang , sebagai 
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disakarida-disakarida dan polisakarida-polisakarida didalam tumbuh-tumbuhan. 

Glukosa juga dapat dihasilkan melalui hidrolisis polisakarida atau disakarida, baik 

dengan asam maupun dengan enzim. ( Tjokroadikoesoemo, 1985). 

Sirup glukosa adalah nama dagang dari larutan hidrolisis pati. 

Hidrolisis dapat dilakukan dengan bantuan asam atau enzim pada waktu, suhu, 

dan pH tertentu. Pemotongan rantai pati oleh asam lebih tidak teratur dibanding 

dengan hasil pemotongan rantai pati oleh enzim, sehingga hasilnya adalah 

campuran antar dekstrin, maltosa dan glukosa. Hasil hidrolisis enzim lebih dapat 

dikendalikan sehingga dapat diatur keadaan maltosa atau glukosanya. Glukosa 

kristal ( diperdagangkan dengan nama dextrose monohydrate ) adalah hasil 

kristalisasi larutan hidrolisis yang mengandung kadar glukosa tinggi. Sirup 

glukosa dan high maltose syrup dipergunakan dalam industri makanan dan 

minuman, terutama dalam indusri permen ( sweets and candies ), selai, dan 

pengalengan buah-buahan. Dextrose monohydrate lebih baik digunakan dalam 

industri farmasi minuman instan. ( Tjokroadikoesoemo, 1985). 

C. Proses Produksi 

Produksi adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting 

dalam operasi sebuah perusahaan. Kegiatan produksi menuju kepada upaya 

perubahan input atau sumberdaya menjadi out put (barang atau jasa). Input adalah 

segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam pembuatan output. Secara luas 

input dapat dikelompokan menjadi dua kategori tenaga kerja dan capital. Sistem 

Produksi adalah wahana yang dipakai dalam mengubah masukan-masukan (input) 

sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Proses 

produksi ialah produksi transformasi atau konversi. Masukan (input) sumber daya 

dapat berbentuk macam-macam. Dalam proses produksi operasi manufaktur 

masukan ini berupa bahan baku energi, tenaga kerja, mesin, sarana fisik, 

informasi dan teknologi. Dalam sistem yang berorientasi ke jasa sebagian besar 

masukannya adalah tenaga kerja, tetap trgantung pada sistemnya,mesin sarana 

fisik, informasi dan teknologi dapat merupakan masukan yang juga penting 

Liquifikasi adalah proses hidrolisis larutan tepung atau pati pada konsentrasi serta 

pH dan suhu tertentu oleh asam maupun enzim (alpha – amylase). Syarat utama 
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enzim untuk proses ini harus tahan panas dan aktif pada suhu antara 110 – 1200C. 

Melalui proses ini pati (karbohidrat) akan diubah menjadi dekstrin yang 

didalamnya terdiri dari campuran oligosakarida, disakarida, dan monosakarida  

( Lutony, 1993 ). 

Proses sakarifikasi dilakukan di dalam suatu reaktor atau tangki 

tunggal (sistem terputus) atau di dalam sejumlah tanggki yang disusun secara seri 

(sistem kontinu). Reaktor – reaktor tersebut dilengkapi dengan alat pengaduk, 

sistem pendingin atau pemanas, dan isolator digunakan untuk membungkus dan 

melindungi tangki dari kehilangan panas, sehingga suhu di dalam reaktor dapat 

dijaga tetap sekitar (60 – 61)0C. Sebelum dimasukkan ke dalam reaktor 

sakarifikasi, hidrolisat dari proses sebelumnya didinginkan lebih dulu sampai 

sekitar 60 0C dan disesuaikan pHnya (sekitar 4,5)  (Tjokroadikoesoemo, 1993). 

Penapisan/filtrasi dapat dilakukan dengan cara bertahap atau tidak. 

Jika penapisan dilakukan secara bertahap, mula – mula larutan atau sirup ditapis 

memakai penapis tekanan biasa (misal, horizontal leaf filter), atau memakai 

penapis vakum (vacuum filter). Penapisan kedua diperlukan untuk menghilangkan 

partikel – partikel halus yang lolos dari saringan pertama, terutama partikel – 

partikel karbon aktif, partikel - partikel organik atau anorganik lainnya  

Untuk pelunakan larutan atau sirup digunakan resin penukar ion.

Bahan penukar ion ini memiliki ukuran butiran – butiran yang agak kasar 

(granular). Umumnya resin penukar ion tahan terhadap pengaruh suhu tinggi, 

tahan terhadap korosi atau pengrusakan oleh asam, basa, ataupun bahan – bahan 

organik lainnya, serta tahan terhadap tekanan osmosa. Ada tiga jenis penukar ion, 

yaitu: 

1.  Resin penukar kation 

2.  Resin penukar anion 

3.  Resin adsorbens 

(Tjokroadikoesoemo, 1993). 

Evaporasi adalah suatu proses penghilangan zat pelarut dari dalam 

larutan dengan menggunakan panas (kalor). Beberapa waktu sebelum evaporator 
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bekerja dilakukan pengaturan tekanan sesuai dengan perhitungan yang diadakan 

oleh masing – masing perusahaan gula  (Martoharsono, 1979). 

Bahan baku isomerisasi adalah hasil hidrolisat pati dengan 

kandungan dekstrosa tinggi, sedangkan hasil akhirnya adalah campuran antara 

fruktosa (42%), dekstrosa (55%) dan oligosakarida (maltosa dan isomaltosa). 

Untuk meningkatkan kandungan fruktosa pada sirup dapat dilakukan separasi 

khromatografi (Tjokroadikoesoemo, 1993).  

Air yang berhubungan dengan hasil – hasil industri pengolahan 

pangan harus memenuhi setidak-tidaknya standar mutu yang diperlukan untuk 

minum atau air minum. Air yang dapat diminum dapat diartikan sebagai air yang 

bebas dari bakteri yang berbahaya dan ketidak murnian secara kimiawi. Air 

minum harus bersih dan jernih, tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak 

mengandung bahan tarsuspensi atau kekeruhan. Lagipula air minum harus tampak 

menarik dan menyenangkan untuk diminum. 

Tetapi masing – masing bagian dari industri pengolahan pangan 

mungkin perlu mengembangkan syarat – syarat mutu air khusus untuk mencapai 

hasil – hasil pengolahan yang memuaskan. Dalam banyak hal diperlukan air yang 

bermutu lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk keperluan air minum, 

dimana diperlukan penanganan tambahan supaya semua mikroorganisme yang 

ada mati. Untuk menghilangkan semua bahan – bahan di dalam air yang dapat 

mempengaruhi penampakan, rasa, dan stabilitas hasil akhir, untuk menyesuaikan 

pH pada tingkat yang diinginkan, dan supaya mutu air sepanjang tahun dapat 

konsisten ( Buckle, et all, 1985 ).    

D, Quality Control   

Kendali mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk 

memadukan pengembangan mutu, pemeliharaan mutu, dan upaya perbaikan mutu 

berbagai kelompok dalam sebuah organisasi agar pemasaran, kerekayasaan, 

produksi dan jasa dapat berada pada tingkatan yang paling ekonomis agar 

pelanggan mendapat kepuasan penuh. Melalui kendali mutu terpadu, manajemen 

perusahaan mampu menyelenggarakan usaha dagang berdasarkan kekuatan dan 

keyakinan atas mutu produk dan jasa mereka, yang memungkinkan mereka 
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bergerak maju dalam volume pasar dan perluasan bauran produk dengan derajat 

penerimaan pelanggan yang tinggi, stabilitas keuntungan dan pertumbuhan.  

( Feigenbaum, 1992 ). 

Kualitas menurut definisi dari American Society for Quality Control 

adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. ( Kotler, 1997 ). 

Pengawasan kualitas menentukan komponen-komponen mana yang 

rusak dan menjaga agar bahan-bahan untuk produksi mendatang jangan sampai 

rusak. Pengawasan kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memeperbaiki 

kualitas produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas produk yang sudah 

tinggi dan mengurangi jumlah bahan-bahan yang rusak.  

( Reksohadiprodjo dan Gitosadarmo, 1996 ). 

Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal mutu (standar) dapat tercemin dalam hasil akhir dengan 

kata lain pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu dari 

bahan yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan 

berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Dalam pengawasan mutu ini 

semua prestasi produk dicek menurut setandar dicatat serta dianalisa semua. Semua 

penemuan-penemuan dalam hal ini digunakan sebagai umpan balik ( feet back ) 

untuk para pelaksana sehingga mereka dapat melakukan tindakan perbaikan 

produksi pada masa yang akan datang. ( Assauri, 1980 ). 

Enzim beta – amylase diproduksi oleh tanaman tingkat tinggi, serealia 

pada umumnya dan kentang manis. Enzim tersebut merupakan enzim sakarifikasi 

yang hanya memproduksi maltosa (Muchtadi, 1992). 

Untuk menghilangkan warna yang terbentuk selama proses 

pengolahan sirup glukosa, sirup maltosa, High Fructose Syrup, atau turunan – 

turunan pati lainnya, dapat digunakan karbon aktif atau penukar ion. Zat – zat 

warna tersebut dapat timbul karena perpecahan gula ataupun bukan gula yang 

terjadi selama proses berlangsung karena pengaruh pH, suhu dan waktu. Hanya 
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sebagian kecil dari bahan tersebut terbawa ke dalam proses dari bahan bakunya 

sendiri (Tjokroadikoesoemo, 1993).   

 

III 

TATA PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN 

 

A. Tempat Pelaksanaan Magang. 

Nama Perusahaan  :  PT. Tainesia Jaya. 

Alamat Perusahaan :  Desa Sonoharjo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. 

Produksi    :  Sirup glukosa dan fruktosa. 

B. Waktu Pelaksanaan  Magang. 

Kegiatan Magang  di PT. Tainesia Jaya, Wonogiri dilaksanakan tanggal 1 

April 2006 sampai 30 April 2006. 

C. Cara Pelaksanaan Magang. 

Kegiatan Magang dilaksanakan di PT. Tainesia Jaya, Wonogiri khususnya 

di Departemen Quality Control..Kegiatan dilakukan dengan mengikuti secara 

langsung apa saja tugas Quality Control dalam proses produksi sirup glukosa 

mulai dari proses liquifikasi, sakarifikasi, filtrasi, ion exchanger, evaporasi, dan 

proses isomerisasi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan menurut jam kerja yang berlaku di PT. 

Tainesia Jaya, Wonogiri. Selama kegiatan magang diberikan bimbingan dari 

Departemen Produksi, Departemen PPIC(Product Planning Inventory Control), 

Departemen (QC) Quality Control, dan para karyawan/operator sesuai dengan 

bidangnya masing-masing sehingga memudahkan penulis memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan ini. 
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Magang yang dilakukan di PT. Tainesia Jaya ini mengambil topik kajian 

mengenai Quality Control sirup maltosa dan fruktosa yang dihasilkan perusahaan 

tersebut. Pengumpulan data-data pendukung yang berkenaan dengan topik yang 

dikaji dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Observasi. 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung perihal pelaksanaan proses produksi yang diterapkan di PT. Tainesia 

Jaya dan mencatat data hasil pengamatan sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas mengenai keadaan selama proses produksi sirup maltosa dan fruktosa. 

2. Wawancara. 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perusahaan 

dan topik kegiatan yang ada di lapangan dengan menanyakan langsung 

kepada jajaran staf dan karyawan pada  Departemen Produksi, Departemen 

PPIC(Product Planning Inventory Control) dan Departemen (QC) Quality 

Control.Kegiatan dilaksanakan dengan tanya jawab seputar proses produksi 

dan semua hal yang berkaitan dengan proses. 

3. Studi Pustaka. 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi 

yang berkaitan dengan kegiatan magang di PT. Tainesia Jaya. Studi pustaka 

juga berperan untuk evaluasi dan sebagai bahan pembanding antara teori 

dengan penerapan proses produksi di PT. Tainesia Jaya.  

4. Pengambilan dan Analisis Data. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh  informasi terutama data 

sekunder  yang telah tersistematis dan dapat dipertanggung jawabkan di PT. 

Tainesia Jaya, juga untuk mencatat semua jawaban atas semua pertanyaan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dari para sumber informasi. 

Data dianalisis, hasilnya merupakan rangkuman perusahaan secara umum. 

D. Tahap Pelaksanaan 

1. Perkenalan dengan staf-staf karyawan perusahaan dan dilaksanakan secara 

informal pada hari pertama pelaksanaan praktik lapangan. 
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2. Pengamatan lapang  terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan proses produksi 

sirup maltosa dan fruktosa da PT. Tainesia Jaya. Kegiatan dilaksanakan 

selama pelaksanaan praktek magang. 

3. Wawancara secara langsung dengan manager masing-masing departemen dan 

karyawan yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan proses 

produksi. Wawancara dilaksanakan secara informal di sela- sela kegiatan 

kerja selama pelaksanaan magang. 

E. Jadwal Kegiatan 

Pelaksanaan praktik lapangan dengan topik kajian proses produksi sirup 

maltosa dan fruktosa di PT. Tainesia Jaya ini berlangsung selama kurang lebih 

tiga minggu mulaitanggal 10 April 2006 sampai tanggal 1 Mei 2006 dengan jam 

kerja 10.00 – 13.00 WIB. 

Aktivitas yang dilakukan selama praktik lapangan di PT. Tainesia Jaya 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Praktik lapangan di PT.Tainesia Jaya 

No Jenis kegiatan Waktu pelaksanaan 

1 Persiapan  

- Pemilihan tempat 

- Administrasi dan surat-menyurat 

 

April 2006 

2 Pelaksanaan magang  

2.1 Pengenalan perusahaan 

2.2 Proses Produksi 

– Mixer-Sakarifikasi 

– Ionisasi-Evaporasi  

- Isomerisasi 

– Water treatment & Boiler 

– PPIC dan Personalia 

2.3 Quality Control 

2.4 Evaluasi 

 

10-12      April 2006 

 

13-14      April 2006 

15-19      April 2006 

20           April 2006 

21-23      April 2006 

24-25      April 2006 

26-30      April 2006 

30           April 2006 
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2.5 Melengkapi data-data Perusahaan 1               Mei 2006 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Lokasi  

1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan  

PT. Tainesia Jaya pada mulanya bernama PT Cahaya Surya Tunas 

Tapioka (CSTT) yang berdiri pada tanggal 9 Oktober 1991. Kemudian pada 

bulan Juni 1994 dengan masuknya investor dari negara Taiwan status 

perusahaan menjadi modal asing hal ini dikarenakan saham terbesar dari luar 

negeri. Setelah masuknya saham dari luar pada tahun 1996 PT. CSTT berubah 

menjadi PT. Tainesia Jaya yang mempunyai arti Taiwan dan Indonesia dan 

dikukuhkan dengan akta no. 47 tanggal 27 Mei 1996 yang mana perusahaan PT 

Tainesia Jaya ini bergerak dalam produksi tepung tapioka dan sirup glukosa. 

Tetapi sekarang PT Tainesia Jaya hanya Bergerak dibidang Produksi Sirup 

Glukosa. 

Gagasan mengenai perusahaan ini didirikan berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut:  

1. Lokasi pabrik sudah tersedia dan airnya mudah didapat /airnya banyak dan 

juga bahan bakunya sudah tersedia.  
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2. Tersedianya pekerjaan yang banyak disekitar lokasi pabrik dengan tingkat 

upah yang tidak terlalu mahal tetapi masih diatas upah minimum regional.  

3. Masih sedikit Pabrik yang memproduksi sirup Glukosa dan semakin 

meningkatnya pesanan dari PT Tainesia Jaya.  

Namun pada tahun 2004 tepatnya pada bulan November PT. Tainesia 

Jaya sudah tidak memproduksi tepung tapioka  dan pabrik tepung tapioka 

ditutup dengan alasan efisiensi. Tepung tapioka sebagai bahan baku pembuatan  

sirup glukosa yang semula diproduksi sendiri oleh PT. Tainesia Jaya tidak 

mencukupi kebutuhan sedang permintaan produk meningkat, maka PT. Tainesia 

Jaya memutuskan untuk mendatangkan bahan baku dari luar karena membeli 

tepung tapioka  baik dari pabrik-pabrik tepung tapioka maupun impor lebih 

efisien pembiayaannya. Maka usaha produksi sirup glukosa inilah yang menjadi 

andalan PT. Tainesia Jaya sampai sekarang. Produk utama yang dihasilkan oleh 

PT. Tainesia Jaya adalah sirup Maltosa (DE < 42 %), Dektrose  (DE > 92 %) 

dan Fruktusa 42 % (F 42).  

1.2. Letak dan Lokasi Pabrik 

PT Tainesia Jaya secara visual terletak didua tempat yaitu kantor 

terletak di Jl. Muh Yamin 109 Surakarta dan tempat produksinya di Desa 

Sonoharjo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut:  

1. Batas Utara    : Desa Jatisobo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar. 

2. Batas Barat     : Desa Jatisobo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar. 

3. Batas Selatan : Desa Sonoharjo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. 

4. Batas Timur   : Desa Jatisobo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar. 

Lokasi pabrik PT Tainesia Jaya ini berjarak 8 km dari kota Wonogiri. 

Lokasi tersebut berada pada lahan yang dikhususkan untuk industri. Hal ini telah 

sesuai dengan penggunaan tanah yang diatur oleh Kab. Wonogiri. Pabrik ini 

didirikan diatas tanah seluas 114.148 m2 dengan bangunan seluas 2.208 m2 

untuk pabrik glukosa dan 6000 m2 untuk gudang tepung tapioka dan bangunan 

untuk kantor. ( lihat gambar 1.1 ). 
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Gambar 1.1. Lay Out Pabrik Tainesia Jaya 

 

Keterangan Gambar :  

1. Tempat Satpam 

2. Kantor  

3. Gudang Tepung 

4. Gudang Tepung  

5. Gudang Tepung 

6. Gudang Tepung 

7. Tempat Parkir 

8. Unit Produksi 

9. Unit Produksi  

10. Stok Produk  

11. Vacum 

12. Mushola 

13. Spare Parts 

14. Laboratorium  

15. Kantor 

16. Stok Produk 

17. Sumur 

18. Water Treatment  

19. Limbah  

20. Boiler Solar  

21. Boiler Batu Bara 

22. Kamar Kecil  

23. Limbah 

 



17

1.3. Tujuan Pendirian Perusahaan 

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART) perusahaan, tujuan didirikan PT. Tainesia Jaya adalah sebagai berikut : 

1. Memaksimalkan laba dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. 

2. Memenuhi kebutuhan primer masyarakat berupa pangan terutama tepung 

tapioka dan sirup glukosa. 

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar perusahaan. 

4. Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran 

dengan memberikan kesempatan kerja. 

5. Menunjang program pemerintah dalam upaya menggalakkan ekspor non 

migas untuk meningkatkan devisa negara. 

1.4. Struktur Organisasi  

Bentuk dan sistem organisasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya 

dalam menjalankan suatu perusahaan. Penyusunan struktur organisasi 

berdasarkan pengaturan formal dan fungsi pokok dalam suatu perusahaan. 

Fungsi pokok ini mempunyai garis vertikal dari atas kebawah, pada posisi 

yang sederajat organisasi ini menunjukkan tingkatan secara mendatar atau 

horisontal (Guritno, 1991). 
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PT . Tainesia Jaya didirikan dalam bentuk perseroan terbatas yang 

mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan operasi bisnis dimana 

mempunyai tiga pimpinan utama yang paling tinggi yaitu Komisaris Utama, 

Komisaris, Direktur utama dan direktur yang sesuai dengan akta no.47 tanggal 

27 Mei 1996 di boyolali dengan susunan sebagai berikut :  

Komisaris Utama  : Tuan Chen, Chi Sheng 

Komisaris   : Tuan Tu, Su-Chin 

Direktur utama  : Tuan Kang, Kuo Fang 

 Tuan Chen, Chung-Tsun 

 Tuan Hu, Keng-Hui 

 Tuan Tsai, Chang-Lung 

 Tuan Ochen, Chao-Ho 

 Tuan Johan Simon  

 Tuan Tedjo Darmawan 

Jenjang ini disusun secara fertikal dan menunjukkan kuatnya 

kedudukan masing-masing pimpinan berdasarkan besarnya saham yang 

ditanamkan dalam perusahaan Kemudian pimpinan perusahaan akan dibantu 

oleh bagian akuntansi (keuangan), Sekretaris dan bagian pemasaran. Bagian 

akuntansi akan mengatur, mengolah dan mengontrol keuangan perusahaan, 

Skretarisakan membantu kelancaran transaksi perusahaan dalam segi 

administrasi dan surat-menyurat, sedangkan bagian pemasaran akan 

menangani masalah manajemen pemasaran. 

PT. Tainesia Jaya dalam menyusun struktur organisasi dengan 

menggunakan struktur organisasi bentuk garis atau lini, yaitu struktur 

organisasi yang menunjukkan kekuasaan lurus dari pimpinan yang 

dilaksanakan langsung oleh personil yang memimpin satuan organisasi 

dibawahnya  Untuk Memperjelas Struktur Organisasi PT. Tainesia Jaya  

berikut ini disertakan bagan struktur organisasinya ( lihat Gambar 1.2 ). 
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Direktur Utama 

Direktur 

Sekretaris 
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Gambar 1.2. Struktur Organisasi PT. Tainesia Jaya.  

 

Tugas dan wewenang masing-masing jabatan pada Struktur Organisasi 

diatas adalah sebagai berikut : 

1) Dewan Komisaris 

a Dewan Komisaris merupakan badan tertinggi dalam organisasi 

perusahaan, dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh rapat 

umum pemegang saham. Adapun tanggung jawab Dewan 

Komisarisadalah sebagai berikut : 

b Mengusahakan agar tujuan perusahaan seperti yang tercantum dalam 

Anggaran Dasar dapat tercapai dengan baik. 

c Mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tujuan perusahaan, 

berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan 

d Memberikan penilaian dan mewakili pemegang saham atas 

pengesahan neraca dan perhitungan rugi laba tahunan serta laporan 

lain yang disampaikan oleh Direksi 

e Mengkoordinir kepentingan pemegang saham,  

f Menyelesaikan rapat umum pemegang saham dalam hal pembebasan 

tugas dan kewajiban Direksi dan lain-lain. 

Transportasi Pelayanan Gudang 

Pengiriman 
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g Mempertimbangkan dan menyetujui Rancangan Anggaran Dasar 

Perusahaan 

2) Presiden Direktur 

Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 

Adapun tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur adalah: 

a Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

b Mengusahakan keuntungan semaksimal mungkin dengan 

merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi keiatan perusahaan. 

c Memimpin rapat direksi dan mengkoordinasikan rencana-rencana. 

d Mempertanggungjawabkan semua hasil yang telah dijalankan kepada 

Dewan Komisaris. 

e Secara berkala melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan utama 

dalam perusahaan. 

f Mengadakan peninjauan terhadap fungsi-fungsi pokok organisasi 

perusahaan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat eksekutif. 

3) Wakil Presiden Direktur 

Wakil Presiden Direktur bertugas membantu Presiden Direktur 

dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, merencanakan, 

mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan perusahaan. 

4) Sekretaris  

Tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan adalah  : 

a Bertanggung jawab atas surat menyurat baik eksternal maupun internal 

perusahaan. 

b Membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan-kegiatan lain yang 

dilaksanakan oleh perusahaan. 

c Mencatat hasil keputusan yang menjadi kesepakatan dalam rapat 

Direksi. 

d Mengatur dan menentukan jadwal kegiatan perusahaan. 

5) Direktur Bagian Keuangan 

Tugas dan tanggung jawab Direktur Bagian Keuangan adalah 

sebagai berikut : 
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a Bertanggung jawab mengatur semua masalah yang menyangkut 

kelancaran penyediaan keuangan dan penggunaan dana perusahaan 

b Menetapkan rencana pendapatan dan pengeluaran jangka pendek dan 

jangka panjang. 

c Menentukan prosedur dan penentuan keuangan sesuai dengan 

kebijaksanaan umum perusahaan yang telah digariskan. 

d Menentukan sistem penyimpanan uang akibat rusak, kebakaran dan 

lain-lain. 

e Mengawasi pengalokasian dana-dana yang tersedia sesuai dengan 

tafsiran kebutuhan. 

f Mengawasi kelengkapan pencatatan serta pengklasifikasian transaksi-

transaksi perusahaan sesuai dengan prinsip akutansi Indonesia dan 

mengadakan interpretasi terhadap analisa hasil-hasil pencatatan 

tersebut. 

g Memeriksa dan menyetujui anggaran-anggaran yang diajukan oleh 

bagian-bagian yang dibawahnya dan menyerahkan kepada internal 

auditor. 

h Membantu Direktur dalam urusan pajak dan urusan keuangan lainnya 

dengan Direktorat perpajakan, lembaga keuangan dan badan atau 

instansi lainnya. 

6) Direktur Bagian Produksi 

Direktur Bagian Produksi bertanggung jawab terhadap Direktur. 

Tugas dan tanggung jawab Direktur Bvagian Produksi adalah: 

a Memberikan pendapat dan saran mengenai kemampuan produksi 

secara teknis atau rencana penjualan yang dibuat oleh divisi 

pemasaran.  

b Mengatur dan mengawasi agar produksi berjalan seefisien mungkin 

sesuai dengan waktu, jenis dan kualitas. 

c Mempertahankan mutu produksi standar perusahaan yang telah 

ditetapkan. 
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d Senantiasa mengikuti perkembangan produksi perusahaan agar 

diadakan peningkatan baik dalam metode maupun prosedur. 

e Memberikan pendapat dan saran mengenai kemampuan produksi 

secara teknis. 

f Mengusahakan agar kegiatan karyawan perusahaan dari setiap bagian 

yang dibawahnya dapat terkoordinir dengan baik. 

7) Wakil Direktur Bagian Produksi 

Wakil Direktur Bagian Produksi bertugas membantu Direktur 

bagian produksi dalam menjalankan tugasnya. 

8) Kepala Pembelian 

Kepala Pembelian bertanggung jawab dalam merencanakan, 

mengatur dan mengawasi program pembelian yang telah disetujui oleh 

Direktur. 

9) Kepala Pemasaran 

Kepala Pemasaran bertanggung jawab dalam merencanakan, 

mengatur dan mengawasi program pemasaran yang telah disetujui oleh 

Direktur, mengikuti perkembangan pasar khususnya produk sejenis dari 

perusahaan pesaing serta mengawasi semua pelaksanaan di bidang 

promosi. 

10) Kepala Akuntansi Umum 

Kepala Akuntansi Umum bertanggung jawab dalam penyediaan 

dan pengelolaan dana-dana perusahaan, membantu Direktur Bagian 

Keuangan dalam mengurusi pajak dan pembayaran gaji pegawai. 

11) Kepala PPIC 

Kepala PPIC bertanggung jawab atas pembelian bahan baku dan 

pelengkap lainnya beserta administrasinya, target dan skedul produksi 

serta distribusi produk yang bekerja sama dengan bagian pemasaran. 

12) Kepala Quality Control 

Kepala Quality Control bertanggung jawab atas mutu produk dan 

analisa mutu mulai dari bahan baku hingga produk siap dipasarkan. 

13) Kepala Produksi 
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Kepala Produksi bertanggung jawab atas jalannya proses produksi, 

pemantauan produksi dan stok produk. 

14) Kepala Maintenance 

Kepala Maintenance bertanggung jawab mengenai perencanaan 

alat-alat produksi, pemantauan dan perbaikan alat-alat produksi serta 

transportasi. Masing-masing  kepala departemen dibantu oleh kepala 

bagian serta beberapa staf/karyawan untuk membantu operasional. 

1.5. Ketenagakerjaan  

PT. Tainesia Jaya mempunyai tenaga kerja sebanyak 80 karyawan 

yang berstatus sebagai karyawan tetap. Sebagian tenaga kerja ini adalah laki-

laki yaitu sekitar 95% karena pekerjaan ini lebih menitik beratkan kekuatan 

fisik. kecuali pada departemen QC dan bagian administrasi kantor yang masih 

memperkerjakan wanita. 

1) Jam Kerja 

PT. Tainesia Jaya mempunyai pembagian jam dan hari kerja 

sebagai berikut : 

a Bagian Kantor adalah 8 jam setiap hari dari jam 08.00 – 16.00 WIB 

dengan waktu istirahat selama 1 jam dari jam 12.00 – 13.00 WIB. 

b Bagian produksi dan bagian perbaikan peralatan dibagi dalam 3 shift 

yang masing-masing shift dibagi sebagai berikut : 

a) Shift 1 masuk jam 08.00 – 16.00 WIB 

b) Shift 2 masuk jam 16.00 – 24.00 WIB 

c) Shift 3 masuk jam 24.00 – 08.00 WIB 

c Bagian keamanan juga dibagi dalam 3 shift sebagai berikut : 

a) Shift 1 masuk jam 08.00 – 16.00 WIB 

b) Shift 2 masuk jam 15.00 – 24.00 WIB 

c) Shift 3 masuk jam 23.00 – 08.00 WIB 

Pengaturan kerja berputar setiap satu minggu sekali dengan 

tujuan agar pekerjaan menjadi lancar dan dapat meminimalisir kejenuhan 

karyawan. 

2) Rekruitmen karyawan  
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Rekruitmen karyawan di PT. Tainesia Jaya dilakukan dengan 

cara tes, wawancara dan training selama 3 bulan. Karyawan bagian 

produksi dan laboratorium minimal berpendidikan DIII. 

3) Kesejahteraan Karyawan  

Kesejahteraan karyawan akan berpengaruh pada kinerjanya, 

untuk itu PT. Tainesia Jaya memberikan berbagai fasilitas tunjangan dan 

jaminan dalam rangka kesejahteraan karyawan sebagai berikut :  

a. Upah  

Upah karyawan disesuaikan dengan masa kerja dan upah 

minimum regional untuk daerah Jawa Tengah yaitu Rp 15.000/hari. 

Dalam satu bulan pabrik beroperasi 24 jam ditambah hari kerja lembur 

yaitu hari minggu. Adanya kerja lembur dikarenakan permintaan 

produk bertambah. Upah karyawan diberikan pada tanggal 5 sampai 20 

perbulan.  

b. Tunjangan Premi Kehadiran  

Tunjangan premi kehadiran diterima oleh karyawan 

apabila dalam satu bulan karyawan tidak pernah alpa dan tidak pernah 

terlambat lebih dari 15 menit. Besarnya tunjangan kehadiran adalah 

sebesar Rp 9.000,00. 

c. Tunjangan Shift 

Tunjangan ini diberikan apabila yang bersangkutan masuk 

kerja pada malam hari ( shift B dan C ) sebesar 1.000/hari. Untuk kerja 

pagi dan siang (shift A) sebesar Rp 600/hari.  

d. Uang Makan  

Tunjangan ini diberikan apabila karyawan tersebut masuk 

kerja dan besarnya uang makan yang diterima sebesar rp 3.000/hari.  

e. Tunjangan Kerja Karyawan  

Tunjangan ini berupa jamsostek sebesar 5%. Jamsostek 

ini 2% dari iuran karyawan yaitu dari gaji pokok dan 3% dari 

perusahaan. Selain itu perusahaan juga memberikan perlindungan 

tenaga kerja dari gangguan dan bahaya yang mungkin timbul dalam 
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pelaksanaan kerja karyawan yaitu pakaian kerja, sepatu kerja, masker 

dan sarung tangan.  

f. Fasilitas kesejahteraan yang diberikan oleh PT. Tainesia Jaya kepada 

karyawan berupa:  

a Fasilitas kesehatan, berupa obat-obatan sederhana dan seluruh 

karyawan diikutkan dalam program ASKES.  

b Asrama, berupa asrama tempat tinggal bagi karyawan yang jauh dan 

tidak dipungut biaya. 

c Rekreasi, dilakukan sedikitnya setahun sekali untuk seluruh 

karyawan dengan tujuan pengakraban sesama karyawan baik atasan 

maupun bawahan adan untuk refresing. 

d Jaminan transportasi dan perjalanan dinas luar, setiap karyawan 

diberi tunjangan transportasi dan bagi karyawan ditugaskan 

perjalanan dinas luar seluruh akomodasi ditanggung perusahaan 

e Sarana ibadah, perusahaan menyediakan mushola bagi karyawan 

yang beragama Islam untuk melaksanakan solat.  

f Ijin/cuti, kebijaksanaan perusahaan ini diberikan bagi karyawan 

yang dengan alasan tertentu fidak dapat masuk dengan konsekwensi 

potongan gaji. 

g Tunjangan kelahiran anak, apabila ada karyawan yang sedang 

melahirkan atau istrinya melahirkanakan memperoleh tunjangan 

dari perusahaan. 

B. Uraian Kegiatan Kerja Lapangan  

Pengendalian mutu atau Quality Control yang diterapkan oleh PT 

Tainesia Jaya adalah pengendalian tentang mutu produk. Proses pengawasan dan 

pemantauan dimulai dari pengawasan bahan baku, pengawasan proses produksi, 

dan pengawasan produk 

2.1. Pengawasan bahan baku.

Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan sirup maltosa dan 

fruktosa adalah tepung tapioka. Tepung tapioka ada yang berasal dari lokal 

dan ada juga yang diimpor. Tepung tapioka yang berasal dari lokal biasanya 
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berasal dari Lampung, Tasikmalaya, Ponorogo, tasik dan Pati. Bahan baku 

dari Lampung dengan merk Gunung Agung, Terong, Istana Bangkok, dari 

Pati dengan merk Kupu Gajah, dari Tasikmalaya dengan merk A. Super, 

Obeng dan Busi, dari dari Ponorogo dengan merk Daun Singkong Sedangkan 

tepung tapioka yang diimpor berasal dari Thailand, dengan merk Dragon 

House dan Segitiga, digunakan untuk pembuatan Maltosa dan Fruktosa. 

Tepung lokal digunakan dengan merk Gunung Agung, Terong, Istana 

Bangkok, Daun Singkong  digunakan untuk produksi Maltosa dan Fructosa 

sedangkan untuk produksi dextrosa digunakan tepung tapioka yang bermerk 

Kupu Gajah, Gunung Mas, A. Super, Obeng dan Busi. 

 

Jumlah tepung tapioka yang disuplai dan penyediaannya tergantung 

dari jumlah sirup maltosa yang dipasarkan. Apabila jumlah pemasaran besar 

maka penyediaannya pun juga dalam jumlah yang besar karena stock bahan 

baku digudang kurang mencukupi. Jumlah bahan baku ( tepung tapioka ) yang 

dibeli / dikirim sekali pengiriman 3000 ton. Apabila proses produksi banyak 

3000 ton tepung tapioka hanya cukup untuk proses produksi selama 41 hari. 

Penyediaan bahan dasar tepung tapioka biasanya dengan kapal dan truk. 

Bahan baku yaitu tepung tapioka sebelum masuk gudang harus 

melalui perlakuan – perlakuan khusus atau sering disebut dengan proses 

sirkulasi tepung, yaitu : 

1. Tepung yang baru datang, ditimbang bobot muatannya untuk dicek 

dengan DO  surat jalan (jumlah tonase). 

2. Test kadar air, dengan syarat :  

Tepung diambil sampelnya 5 gram kemudian dipanaskan pada 

suhu 105°C, jika kekeringan ( kadar air ) menunjukkan 12-13 % tepung 

sudah sesuai standar. Ciri-ciri tepung yang baik sesuai standar adalah 

warna tepung putih bersih, tidak ada pengotor, dan bau yang khas tepung. 

3. Tes analisa 

pH, kandungan Ca²+, dan berat jenis tepung dites 

dilaboratorium. Jika pH 5,5 – 6;Ca²+.<300 ppm dan BJ 1,175 berarti 



28

tepung tersebut sudah termasuk tepung yang baik Setelah tepung melalui 

berbagai perlakuan dan dinyatakan baik baru tepung di bongkar dan 

disimpan dalam gudang penyimpanan tepung berdasarkan gradenya. 

Bahan pembantu yang digunakan dalam proses produksi antara 

lain celite atau tanah diatome yang diimpor dari Amerika, pembelian tiap 

bulan rata-rata 400 sak @ 27,5 kg. Karbon aktif berasal dari Kalimantan dan 

Korea, pembelian sebesar 6 ton/bulan. Celite dan karbon aktif ini merupakan 

bahan pembantu penyaringan yang mempunyai fungsi membantu penyerapan 

kotoran untuk menjernihkan larutan maltosa. Bahan ini digunakan dalam 

proses sakarifikasi saat akan difilter dalam proses filtrasi. 

Selain bahan baku ada juga bahan pembantu lainnya yaitu resin. Resin  

merupakan bahan penukar ion yang berupa butiran-butiran kecil semacam 

silika gel. Fungsi dari resin yaitu untuk menyerap warna dari larutan maltosa 

sehingga larutan maltosa menjadi jernih dan berfungsi untuk mengikat ion-ion 

yang terdapat dalam larutan maltosa pada proses pertukaran ion. Asam klorida 

(HCL) digunakan untuk mengatur pH dan juga untuk bahan regenerasi pada 

tangki pertukaran ion (resin anion). NaOH merupakan basa kuat yang 

digunakan untuk bahan regenerasi pada tangki pertukaran ion. 

Enzim yang digunakan dalam proses pembuatan sirup maltosa dan 

fruktosa adalah Thermamyl dan BBA (β Barley Amilase ).Thermamyl 

merupakan enzim α amilase yang digunakan dalam proses pencampuran yang 

fungsinya memecah molekul 1,4 glukosidik secara spesifik dengan BM yang 

rendah. BBA merupakan enzim yang digunakan dalam proses sakarifikasi 

yang berfungsi memecah molekul 1,4 glukosidik secara spesifik dengan BM 

tinggi. Enzim yang digunakan sebagai bahan pembantu proses produksi 

berasal dari Amerika dan Jepang. Sedangkan Batu bara sebagai bahan bakar 

didatangkan dari Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi. 

2.2. Pengawasan proses produksi.

Pemantauan dalam proses produksi selain dilakukan oleh 

depertemen produksi juga dilakukan oleh depetemen QC yaitu setiap satu jam 
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sekali bagian laboratorium mengambil sampel dari masing-masing unit unit 

produksi. 

Ada dua proses yang dijalankan oleh PT. Tainesya Jaya yaitu 

proses pembuatan syrup maltosa dan proses pembuatan sirup fruktosa 42. 

Proses pengolahan sirup maltosa dilakukan melalui beberapa 

tahap. Tahap–tahap proses pengolahan meliputi pencampuran tepung, 

pemasakan (liquikasi), sakarifikasi, filtrasi, penukar ion, evaporasi, dan 

penyimpanan produk. 

2.2.1. Tahap pencampuran dan analisa sampel pencampuran 

Pada tahap pencampuran alat yang digunakan adalah tangki 

pencampuran (mixer) yang berfungsi untuk melarutkan campuran tepung 

tapioka, air dan juga enzim thermayl agar homogen. 

Memasukkan tepung kering kedalam tangki 101 dan 102 

masing – masing sebanyak 6.250 kg yang sebelumnya di beri air sebanyak 

8,11 m³, dimasukkan secara bertahap dengan tujuan agar pati tidak 

mengumpal. Dilakukan pengadukkan hingga tercapai suspensi yang 

homogen.pada tahap pencampuran ini dilakukan pengecekkan pH antara 5 

– 6,3. bila pH kurang dari 6,3 ditambahkan CaOH2. dan bila lebih dari 7 

ditambahkan HCL. Bila kondisi yang diharapkan sudah tercapai, lalu 

menambahkan enzim liquifase sebanyak 3,2 kg disertai dengan pengadukan 

agar enzim cepat merata. Kemudian campuran dipompakan ke tangki 

penampung sementara yaitu 103. 

2.2.2. Tahap pemasakan dan Analisa Sampel Pemasakan 

a. Tahap pemasakan 

Alat yang digunakan adalah tangki pemasakan jet cooker 

yang berfungsi membentuk gelatin dari suspensi pati.pada tahap ini, 

tangki pemasakan 201 diisi air 1000 m³ dan dipanaskan pada suhu 

96,5°C disertai pengadukan lalu campuran dipompakan ke tangki 

pemasakan. Campuran dialirkan ke tangki 202 dan 203 yang juga 

dipanaskan pada suhu 96,5°C dan tangki 204 juga dipanaskan pada suhu 
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96,5oC setelah itu campuran dialirkan ke tangki 205. Pada tangki 205 ini 

dilakukan tes iod yang bertujuan untuk apakah sampel masih ada 

amilumnya.amilum apabila bereaksi dengan larutan iodin akan berwarna 

biru gelap.bahan yang diperlukan adalah larutan iodin 0,1 N dan 0,005N. 

b. Analisa Sampel. 

Pengetesan dilakukan untuk hasil masak, filter, IER dan 

produk akhir sebagai berikut: 

1. Untuk hasil masak pada tangki 204 (DE 10-15 ) 

10 cc sampel dimasukan kedalam tabung reaksi, ditetesi 

dengan 0,5cc IOD 0,1 N di kocok hingga rata. 

Warna harus menunjukan coklat-kuning.kemungkinan 

sedikit pink. Hal ini disebabkan karena DE masih rendah. 

Penggolongan warna : 

a) Kuning – coklat : - 

b) Coklat – Pink     : - + 

c) Pink – Biru         : + 

2. Untuk hasil masakan finish ( DE ≥ 29 )

10 cc sampel ditetesi dengan 0,25 cc IOD 0,1 N dikocok 

hingga rata. 

Penggolongan warna : 

� Kuning emas   : - 

� Kuning agak hijau  :---+ 

� Coklat       : --+ 

� Coklat tua    : -+ 

� Coklat biru   :+ 

3. Untuk hasil evap (DE ≥ 29). 

Pada proses Evaporator  ini, 10 cc sampel ditetesi dengan 

0,5 cc IOD 0,1 N.di aduk hingga rata.  

Adapun penggolongan warna sebagai berikut: 

� kuning emas   : - 

� kuning agak hijau  : - - - + 
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� Coklat     : - - + 

� Coklat tua   : - + 

� Coklat – biru  : + 

Catatan : sebenarnya suatu masakan secara teori sudah 

bebas amilum, jika warna yang timbul tidak berwarna biru lagi, baik 

berwarna kuning emas atau yang lainya. 

2.2.3. Tahap sakarifikasi dan Analisa Sampel. 

a. Tahap Sakarifikasi 

 

Alat yang digunakan pada tahap sakarifikasi adalah Tangki 

Sakarifikasi, alat ini berfungsi untuk mendinginkan atau memanaskan 

hasil proses sehingga di hasilkan suhu yang di harapkan. 

Tahap sakarifikasi merupakan proses untuk mengubah 

potongan-potongan molekul 1,4 glukosidik secara urut. Larutan hasil 

proses yang berwarna coklat dialirkan ke tangki sakarafikasi yaitu tangki 

301 dengan terlebih dahulu melewati Heat echanger agar suhu larutan 

turun. Hal – hal yang harus diperhatikan pada proses sakarifikasi 

khususnya untuk membuat sirup maltosa adalah suhu 58 – 62 0 C , brix 

38 – 40 %. Dilakukan pengaturan pH larutan sekitar 5,5 – 6,5 dengan 

penambahan asam klorida, pengaturan ini dimaksudkan untuk mencapai 

pH optimal enzim BBA yang akan ditambahkan. 

Setelah pH sesuai, memasukan enzim BBA sebanyak 2 kg. 

Kemudian mengukur DE {Dekstrosa Equivalen} atau derajat kemanisan 

larutan yang biasanya sekitar 38 – 40 %. Pada tangki 301 ini juga 

ditambahkan karbon yang berfungsi untuk menyerap warna. 

b. Analisa Sampel Proses sakarifikasi. 

Adapun pada proses sakarifikasi yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Sebelum kondisi tangki sesui untuk enzim sakarifikasi, enzim tidak 

boleh di masukkan ke dalam tangki. 

2. Test amilum dengan larutan Iodium dari tangki 204 dan 30, hasilnya 

harus negatif. 



32

3. Suhu tangki harus masuk range kerja enzim, yaitu 58 - 60°C, alat yang 

digunakan adalah Thermometer Stick. 

4. Brix harus sesuai untuk perhitungan randemen tepung menjadi 

maltosa. 

5. Enzim sakarifikasi dan lisosime sesuai dosisnya dan di masukan 

kedalam tangki. Untuk dosis enzim 25 gram untuk 25 m³ masakan{ 

untuk target dektrosa tidak perlu mengunakan enzim lisozyme }  

Tangki sakarifikasi harus di cek setiap 3 jam sekali, meliputi 

pH dan suhu. Standar pH tangki untuk enzim BBA : 

a. Untuk jam ke 0 sampai dengan ke 6 pH 6-6,5 

b. Untuk jam ke 6 sampai dengan ke 12 pH 5,5 – 6,0 

c. Untuk jam ke 12 sampai dengan ke 18 pH 5,5 – 6,0 

d. Untuk jam 18 sampai dengan ke 24 pH 5,5 – 6,0 

Sedang untuk target Dextrose,standar pH operasinya 4,3 – 4,8 

dari jam pertama sampai finish.Waktu pengecekan DE sesuai target 

DEnya dihitung mulai waktu enzim sakarifikasi masuk. Berikut standar 

pengecekan DE di hitung mulai enzym sakarifikasi masuk: 

a. Untuk target DE 38 – 40 dichek setelah 24 jam. 

b. Untuk target DE 35 – 36 dichek ssetelah 20 jam. 

c. Untuk target DE sekitar 30 dichek setelah 14 jam. 

d. Untuk target HFS chek DE dan HPLC tiap 24 jam. 

Penambahan enzym sewaktu monitor berjalan harus 

mempertimbangkan perlu tidaknya.langkah terakhir  setelah target DE 

tercapai adalah :ukur CV {colour value } dan TV { tiurbidity value} dari 

sampel tangki sakarifikasi sebagai berikut : 

a. Saring sampel dengan kertas saring{ Advantec 5A } 

b. Ukur CV dan T V dengan spectrofotometer . 

4. Tahap Filtrasi dan analisa sampel proses filtrasi. 

a. Tahap filtrasi. 

Alat yang digunakan adalah Leaf Candle Filter yang berfungsi 

untuk menyaring kotoran yang ada pada sirup maltosa. Filtrasi 
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merupakan proses penyaringan kotoran – kotoran yang ada pada sirup 

maltosa, sehingga akan di dapatkan sirup maltosa yang jernih. 

Proses filtrasi ini di bagi dalam 2 bagian : 

1. Proses Coating. 

Proses ini merupakan proses pelapisan kain filter dengan 

Celite untuk membantu pengikatan kotoran atau padatan lain dari 

larutan. Prosesnya adalah sebagai berikut : 

- Air pada tangki coating sebanyak 68 m³ di pompa kedalam tangki 

filter sampai air keluar lewat kran udara, dibiarkan beberapa saat. 

Kran udara ditutup dan membuka kran yang menuju tangki Coating 

ke filter kembali lagi ke tangki Coating. Proses ini berjalan selama 15 

menit. Celite sebanyak 4 sak dimasukkan kedalam tangki coating dan 

menghidupkan mixer maka celite akan bercampur dengan air dan 

akan masuk ke dalam filter, proses ini berlangsung selama 1 jam, 

dalam waktu 1jam ini diharapkan celite akan menempel rata pada 

permukaan daun filter. 

2. Proses Filtrasi. 

Bila coating berhasil larutan sakarifikasi dialirkan ke tabung 

filtrasi dengan membuka kran untuk larutan gula dan menutup kran 

untuk air secara bersamaan, sehingga tekanan dalam tabung filtrasi 

tetap seimbang. Larutan gula tersebut akan di saring oleh filter 

sehingga padatan yang berupa kotoran akan menempel dan cairan 

yang jernih akan menuju tangki penampungan sementara yaitu tangki 

buffer lalu dialirkan ke tangki penampungan hasil filter yaitu tangki 

401 yang selanjutnya akan di alirkan ke resin ( penukaran ion ) untuk 

penjernihan warna. 

b. Analisa Sampel Proses Filtrasi. 

Pada proses filtrasi ini bertujuan untuk menghilangkan 

kekeruhan {TV} dari hasil masakan. IER ( Ion Exchanger Resin) akan 

mengalami kesulitan untuk menangani bahan yang TV nya tinggi, hasil 

filter yang TV nya tinggi mengakibatkan hasil IER TV tinggi pula 
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{Keruh}. Analisa yang dilakukan dari hasil proses sirkulasi dari tangki 

30 kembali ke tangki 30 sebagai berikut : 

1. Sampel hasil proses yang sedang mengalami proses sirkulasi dari   

tangki 30        buffer        30. dianalisa TV nya serta amylumnya. 

2. Jika sampel buffer dan talang hasilnya bagus { TV ≤10} untuk 

langsung dimasukan kedalam tangki penampungan hasil filter. 

3. Apabila{ TV ≥10} maka perlu dicek ulang, setelah beberapa saat 

kemudian, sesudah proses sirkulasi. 

4. Sampel hasil filter pada tangki penampung juga di analisa pada saat 

volume terakhir sekitar 30 %. 

5. Jika TV tangki 30% tinggi, chek ulang sampel buffer dan talang. Jika 

buffer bagus berarti tangki penampug kotor 

6. Jika TV sampel buffer jelek maka chek sampel talang. Apabila 

sampel talang bagus maka tangki kotor. 

7. Jika TV sampel talang jelek berarti proses filtrasi tidak sempurna 

{kemungkinan coating tidak bagus atau bahan yang difilter terlalu 

kotor } 

8. Setelah tangki hasil filter penuh, sampel juga dianalisa Bx, pH, CV, 

TV. 

2.2.5. Tahap Ionisasi dan analisa sampel proses Ionisasi  

a. Tahap Ionisasi  

Alat yang digunakan adalah tangki penukaran ion yang berfungsi 

mengikat ion-ion yang ada pada sirup maltosa. Proses penukaran ini 

digunakan untuk menjernihkan sirup maltosa setelah dilakukan pengolahan 

regenerasi ion pada ion exchanger. Ada tiga tengki penukaran ion yaitu 

penukaran kation, penukaran anion, dan mixed bed (kation dan anion).  

Sesudah difiltrasi masukkan ke ion exchanger. Dari tangki 

penampungan 401 melalui pompa dialirkan menuju heat exchanger untuk 

diturunkan suhunya menjadi 40°C kemudian menuju ion exchanger. Aliran 

larutan maltosa dapat dilihat pada flow rate sekitar 8 m³ / jam. Arah aliran 

masuk menuju ion exchanger yang pertama melalui tengah tangki dan keluar 
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dari tengki yang pertama melalui bawah tangki, kemudian dialirkan menuju 

ion exchanger yang kedua melalui tangki tengah dan keluar melalui bawah 

tangki , setelah itu dialirkan ke tangki exchanger yang ketiga melalui tengah 

tangki dan keluar melalui bawah tengki. Setelah larutan maltosa melalui ion 

exchanger dialirkan ketangki yang kosong dan untuk mendorong aliran 

dialirkan air. Aliran air dihentikan bila larutan glukosa yang keluar 

mempunyai brix 5%.  

Kemudian larutan maltosa dianalisa warnanya atau colour 

value(CV). CV satuannya RBU ( Referene Basis Unit ). Semakin kecil CV 

semakin bagus, makin kecil maltosanya makin jernih dan tidak berwarna, 

sedangkan makin tinggi maltosanya warnanya makin kuning. Besar kecil CV 

tergantung permintaan konsumen, bila CV nya menginginkan besar maka 

dilakukan proses pengionan lagi. Bila CV yang dinginkan sudah sesuai maka 

larutan maltosa dialirkan ketangki penampungan 501. 

b. Analisa sempel proses Ionisasi 

Hasil filtrasi yang tidak segera diproses oleh unit IER (Ion 

Exchanger Resin) biasanya akan menjadi keruh, maka terkadang perlu 

dilakukan analisa ulang dari bahan IER yang akan dijalankan proses IER.  

1. Sampel hasil IER yang diambilkan operator tiap jam dianalisa Bx, pH, CV, 

TV, EC nya dan ditulis pada buku harian analisa QC. Bila CV nya melebihi 

setandar (biasanya +/- 17 RBU) segera laporkan operator.  

2. Kapasitas IER rata-rata adalah 20-25 jam. Jika IER sudah berjalan 20-25 

jam maka lakukan pengamatan visual dari sempel.  

3. Amati pada gelas bersih yang sama perbedaan antara warna air dan warna 

sempel IER, jika tampak kekuningan berarti IER sudah jenuh dan hasilnya 

tidak memenuhi syarat untuk diproses evap karena terlalu kuning.  

4. Tanyakan jenis bahan yang IER (maltosa atau fruktosa).  

5. Jika proses sedang berlangsung CV/TV/EC cenderung naik tanyakan 

kepada operator /kabag produksi apakah ganti tengki bahan/ada jalur yang 

kemasukan air dan beberapa flow ratenya, sehingga dapat diambil tindakan 

preventif jika ada masalah.  
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6. Begitu juga jika Bx cenderung turun, pH terlalu rendah atau terlalu tinggi.  

7. Jika sempel dari MB jelek maka dianalisa dari anion.  

2.2.6. Tahap Evaporasi dan analisa sempel Evaporasi. 

a. Tahap Evaporasi 

Evaporasi adalah proses penguapan air yang terkandung didalam 

suatu larutan supaya lebih pekat. Tujuan dari Evaporasi adalah untuk 

memekatkan larutan maltosa agar mencapai brix kemudian dipompa menuju 

Evaporator yang didinginkan. Cara kerjanya yaitu larutan maltosa dengan brix 

34-40% dari tangki 501 dipompa menuju tangki evaporator 502,masuk tangki 

yang kecil 503 berturut-turut sampai tangki yang terakhir 505 dan di chek 

DEnya. Kran evaporator ditutup tetapi kran tangki 501 dibuka salah satu. Kran 

vacum dibuka dengan tekanan 65 cm Hg, kran stim dibuka suhu larutan gula 

diatur 60°C. Fungsi vacum adalah untuk merendahkan titik didih dan air bisa 

menguap masuk kedalam kondensor, setelah air menguap larutan gula 

volumenya sekitar ¼ m³, larutan gula akan masuk ke evaporator. Gula dapat 

dimasukkan dalam evaporator karena ada pompa vacum untuk merendahkan 

titik didih larutan tersebut.  

 

501       502         503            504              505 

 

Gambar 1.3 : Skema tangki Evaporator 

 

Uap air dapat disedot dengan vacum yang dimasukkan di 

accumulator menuju pompa terus ke bak penampung. Fungsi accumulator 

adalah untuk menampung uap air. Adapun fungsi dari uap air pada accumulator 

adalah untuk menurunkan suhu pada larutan tersebut. Larutan gula tertarik 

masuk ke evaporator karena adanya pompa vacum sehingga mencapai volume 

semula kemudian kran ditutup. Pemasakan dilanjutkan dan dilakukan berulang-
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ulang hingga mencapai brix 75%. Alat yang digunakan untuk mengukur 

kekentalan adalah refraktometer. Setelah brix 75% stem dimatikan kran vacum 

ditutup, kran udara dibuka sehingga tekanannya nol, kemudian sirup diturunkan 

ketangki 601 kemudian dipompa ketangki 701. 

b. Analisa sampel proses Evaporasi. 

Hasil dan IER akan masuk ke tangki penampungan hasil IER. Setelah 

mencapai volume tertentu, maka hasil IER ini akan segera diproses untuk unit 

evaporator. Adapun syarat dari bahan evaporator adalah pHnya di  atur sesuai 

Specsnya sebelum dinaikan ke evaporator. Analisanya sebagai berikut : 

1. Ambil sampel pada tangki IER dengan gelas sampel plastik 250 ml lewat 

kran sampel dan diflushing beberapa kali. 

2. Tidak di anjurkan pengambilan sampel dengan beker gelas. 

3. Sampel tersebut segera di analisa Bx, pH, CV, TV, EC dan amylumnya. 

4. Jika semua memenuhi syarat maka segera di atur pHnya dengan soda 

Ash/Citrid Acid. 

5. Jika ada point yang tidak memenuhi syarat maka minta pertimbangan kabag, 

apakah bahan tersebut akan di “ evap” ulang atau tidak. 

6. Setelah ada keputusan dari kabag maka segera dilakukan pengaturan pH. 

Kesulitan yang biasanya muncul adalah hasil IER ini sangat sulit 

diatur pHnya { karena ECnya tinggi}. Untuk bahan yang bersifat seperti ini, 

maka diusahakan dulu untuk diatur pHnya dengan soda ash, tapi jika jumlah 

sodanya sudah terlalu banyak {sampai lebih dari 150 gr} untuk volume 24 m³. 

Khusus untuk jenis Fructose, proses IER masuk tangki 50, segera 

beri asam sulfat beberapa gram agar memudahkan dalam pengaturan pH jika 

akan di evaporator. 

2.2.7. penyimpanan. 

Proses akhir dari proses pembuatan maltosa adalah penyimpanan. 

Tujuan selain untuk memudahkan penanganan selanjutnya juga untuk 

melindungi sirup maltosa supaya tidak mudah rusak yang di sebabkan 

pengaruh udara luar. Dilakukan dengan mengalirkan melalui pipa atau selang 

ke dalam drum setelah dilakukan pengepakan, selanjutnya dengan sistem 
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penggudangan, yaitu produk-produk maltosa dalam drum diatur secara 

bersusun dalam gudang.   

Untuk mengetahui proses dalam produksi pembuatan sirup maltosa 

dan sirup fruktosa (lihat gambar 1.3 ) 
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2.3. Pengawasan Produk. 

Produk yang sudah jadi dan siap disimpan atau dikirim disertai surat 

hasil analisa dari laboratorium yaitu COA { certificate of analysis }. Surat ini 

menunjukan jaminan mutu produk sirup yang didinginkan. Isi dari COA 

tersebut adalah : 

DE { dectrosa equifalen ) : Tingkat kemanisan sirup 

TV { turbidity value )  : Tingkat jernihan sirup 

CV { colour value }  : Tingkat warna 

EC { elektric conduktivity } : Tingkat elektrolit sirup 

Brik     : Tingkat kekentalan sirup  

Pengawasan mutu tidak hanya pada produknya saja tapi juga 

mengenai alat yang digunakan khususnya tangki penampungan hasil yaitu 

berupa tronton, drum, dan jerigen. Alat ini digunakan untuk pengiriman 

produk disterilisasi dulu yaitu dengan cara disteam untuk troton, sedang untuk 

drum dan jerigen hanya dicuci dengan air biasa. Hal ini bertujuan supaya sirup 

yang sudah jadi tidak tercemar oleh bahan – bahan yang tidak diinginkan yang 

bisa menyebabkan mutu produk turun. 

Bila produk yang disimpan terlalu lama dan belum dikirim, maka 

produk dari tangki penampungan diregenerasi yaitu didaur ulang dari awal 

proses. Proses ini dilakukan jika pemasakan tidak sedang digunakan untuk 

proses memasak tepung. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas 

produk yang di hasilkan oleh PT. Tainesia Jaya. 

 

C. Proses Pembuatan Sirup fruktosa 42 dan analisanya.
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Tahap-tahap proses pembuatan sirup fruktosa 42 seperti pada 

pembuatan sirup maltosa dan dektrose yaitu mulai dari pencampuran tepung, 

pemasakan, sakarifikasi, filtrasi, penukaran ion, dan evaporasi, hanya saja 

dalam pembuatan fruktosa bahan yang digunakan adalah dektrose 47-48 %. 

Untuk pembuatan dektrose prosesnya sama dengan pembuatan maltose, yang 

berbeda hanya pada pemberian enzim di proses sakarifikasi yakni 

menggunakan enzim VHP (gluco amilase). Dari dektrose dengan brik 47-48% 

diisomerisasi dengan katalis yaitu Na, Mg pada pH 7,2-7,6 dengan suhu 62oC, 

ditambah enzim Sweetzyme pada system rendam pada kolom-kolom tangki, 

kemudian masuk ke ion exchanger lagi dan masuk evaporator lagi untuk 

menghasilkan fruktose 42% . Fungsi isomerisasi yaitu untuk mengubah 

dektrose brik 47-48% menjadi F 42%. Hasil dari isomerisasi yaitu fruktosa 

42% (F 42%). Proses pembuatan sirup maltosa dan fruktosa 42 dapat dilihat 

pada diagram alir ditunjukkan pada  gambar 1.4.   

 

12.700kgtepung Bj  ;1,175-1.185 

Air 8m³  pH ;6,3-7 

3,2 enzim 

 Bj  ;1,175-1.185 
pH ; 6,3-7 

 
pH ; 4,5-5,5 

6 kg enzim T ; 58-60°C

DE ≥ 95 

T ; 62°C T ; 40°C

CV ; < 20 RBU 

1 P ; 65cm Hg 

 T ; 40°C

PENCAMPURAN 

PEMASAKAN 

SAKARIFIKASI 

ION EXCHANGER 

FILTRASI 

a. Coating : Air 8m³ 

b. Filtrasi  :Celite 4sak 

EVAPORASI 

ISOMERISASI 

Dxt Bx 47-48% 
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2

Gambat 1.4 : Proses Pembuatan Sirup Fruktosa 42. 

 

D. Sanitasi Perusahaan/ Pabrik 

Sanitasi adalah suatu istilah yang secara tradisional dikaitkan dengan 

kesehatan terutama kesehatan manusia. Oleh karena kesehatan manusia dapat 

dipengaruhi oleh semua faktor-faktor dalam lingkungan, maka dalam prakteknya 

implikasi sanitasi meluas hingga kesehatan semua organisasi hidup (Betty, 1989). 

1. Sanitasi Bahan Baku 

Sanitasi dimulai dengan penanganan penerimaan bahan-bahan 

datang di gudang penyimpanan. Sanitasi yang dilakukan dalam gudang 

penyimpanan dilakukan dengan cara membersihkan gudang tersebut sebelum 

dan sesudah melakukan proses pengambilan barang. Selama dalam gudang 

penyimpanan, lantai penyimpanan dilapisi dengan papan agar tidak lembab, 

sehingga bahan tidak lengsung berhubungan dengan lantai yang lembab. Hal 

tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang penyimpanan yang bersih dan 

tidak lembab dan diharapkan dapat mencegah kontaminasi dan kerusakan 

bahan akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung. 

2. Sanitasi Bangunan, Peralatan dan Tenaga Kerja 

1) Sanitasi Bangunan  

Menurut Kamarijani (1983), bangunan yang didirikan harus dibuat 

berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygienis 

sesuai  dengan jenis produk yang dihasilkan. Bagian yang berkaitan 

dengan sanitasi adalah: 

a. Lantai 

Menurut (Chu-K. W dan Charles G. S, 1992) Di dalam 

bangunan beton bertulang, suatu jenis lantai yang umum dan dasar 

STORAGE 
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adalah kontruksi pelat-balok-gelagar (grider). Jika panjang dari 

permukaan lantai besarnya dua kali lebar atau lebih, maka semua 

beban lantai menuju balok-balok dan hanya sebagian kecil akan 

menyalur secara langsung ke gelagar. Sehingga pelat dapat 

direncanakan sebagai pelat satu arah, dengan tulangan utama yang 

sejajar dengan gelagar dan tulangan susut dan suhu yang sejajar 

dengan balok-balok. Permukaan yang melendut dari satu arah terutama 

dengan kelengkungan (kelokan tunggal). 

b. Dinding dan Atap 

Menurut Winarno dan Surono (2002), persyaratan dinding 

adalah sebagai berikut: 

a) Permukaan dinding bagian dalam dari ruangan yang sifatnya untuk 

pekerjaan basah harus kedap air, permukaannya harus rata dan 

berwarna terang. 

b) Bagian dinding sampai ketinggian 2 meter dari lantai harus dapat 

dicuci dan tahan terhadap bahan kimia. Sampai batas ketinggian 

tersebut jangan menempatkan sesuatu yang menggangu operasi 

pembersihan. 

c) Sudut antara dinding dengan dinding, dinding dengan lantai dan 

dinding dengan langit-langit harus tertutup rapat dan mudah 

dibersihkan. 

Dinding di PT. Taineia Jaya  sudah memenuhi persyaratan 

yaitu dindingnya tembok dan dicat warna putih (warna terang). 

Adanya lapisan cat ini maka  dinding akan lebih tahan terhadap air, 

mempunyai permukaan halus, tidak mudah ditumbuhi lumut, 

permukaan dindingnya rata dan tertutup rapat serta mudah 

dibersihkan. 

Atap suatu unit usaha harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a) Harus dirancang untuk mencegah akumulasi kotoran dan mudah 

dibersihkan.  
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b) Ruang pengolahan harus mempunyai langit-langit yang tidak retak, 

tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka, kedap air dan 

warna terang. 

c) Tidak terdapat pipa-pipa yang terlihat. 

d) Tinggi langit minimal 3 meter. 

 (Winarno dan Surono 2002). 

Atap di PT. Taineia Jaya sudah memenuhi persyaratan yaitu 

terbuat dari seng yang bergelombang sehingga tahan terhadap getaran, 

tidak mudah bocor. Tinggi atap kurang lebih 3 meter serta tidak ada 

pipa-pipa yang terlihat, sehingga cukup untuk memenuhi persyaratan 

atap langit-langit suatu unit usaha. 

c. Ventilasi 

Menurut Winarno dan Surono (2002), yang paling ideal untuk 

mencegah kontaminasi adalah ruangan yang mempunyai air belt atau 

pintu ganda, sehingga ruangan tidak berkontak langsung dengan 

lingkungan luar. Ruangan sebaiknya mempunyai tekanan positif 

sehingga aliran udara hanya dari dalam ruangan keluar ruangan dan 

tidak pernah sebaliknya. 

Ventilasi suatu unit usaha menurut Winarno dan Surono (2002) 

adalah sebagai berikut: 

a) Ventilasi harus cukup mencegah panas yang berlebihan, 

kondensasi uap dan debu serta untuk membuang udara 

terkontaminasi. 

b) Arah dan aliran udara harus diatur dari daerah berudara bersih ke 

daerah berudara kotor, jangan sampai terbalik. 

c) Ventilasi harus dilengkapi dengan sebuah tabir atau alat pelindung 

lain yang korosif. 

d) Tabir harus mudah diangkat dan dibersihkan. 

PT. Taineia Jaya dilengkapi dengan ventilasi yang cukup baik 

yaitu lubang angin dibagian atas bangunan. Sirkulasi udara di PT. 

Taineia Jaya cukup menjamin peredaran udara dengan baik dan dapat 
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menghilangkan kondensasi uap air, debu sehingga membersihkan 

kondisi udara yang bersih dan tidak lembab. 

d. Penerangan 

Menurut Winarno dan Surono (2002) penerangan merupakan 

faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Penerangan yang 

kurang baik akan dapat menyebabkan kelemahan mata, kelelahan 

mental, rasa pegal dimata, kerusakan pada mata, kecelakaan dan 

menurunkan produktivits tenega kerja. 

Ruangan di PT. Taineia Jaya sangat terang meskipun tidak 

terdapat lampu-lampu pada siang hari karena ruangannya cukup luas 

dan banyak terdapat ventilasi sehingga cahaya dapat masuk dan 

menerangi seluruh ruangan.  

3. Sanitasi Peralatan 

Bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dapat dikurangi dengan 

memperhatikan alat-alat yang digunakan, penempatannya dan pemasangan 

pelindung (Winarno dan Surono, 2002). Menurut Kamarijani (1983), alat dan 

perlengkapan yang digunakan untuk memproduksi harus dapat memenuhi 

teknik hygienis seperti: 

1) Permukaan yang berhubungan dengan makanan harus mulus dan tidak 

berlubang atau tidak ada celah, tidak mengelupas, tidak menyerap air dan 

tidak tidak berkarat. 

2) Tidak mencemari hasil produksi dengan jasad renik, unsur atau fragmen 

logam yang lepas, minyak pelumas dan bahan bakar. 

3) Tidak mempunyai sudut mati sehingga mudah dibersihkan. 

Peralatan yang digunakan untuk proses produksi di PT. Taineia Jaya 

sudah memenuhi persyaratan sanitasi peralatan konstruksi mesinnya terbuat 

dari bahan stainless steel. Permukaan peralatan yang berhubungan langsung 

dengan bahan didesign halus dan rata serta menggunakan bahan stainless steel 

sehingga tidak mudah berkarat. 

PT. Taineia Jaya juga selalu menjaga kebersihan alat dan mesin karena 

dapat mempengaruhi mutu dan produk yang dihasilkan. Dalam pemeliharaan 
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alat, sebelum dan sesudah digunakan dalam proses produksi, alat dicuci 

menggunakan air.  

Peralatan Produksi   : setelah dipakai dicuci dengan air 

Peralatan Laboratorium : setelah dipakai dicuci dengan air dan untuk 

alat yang terbuat dari kaca setelah dicuci 

disterilkan dengan dioven. 

4. Sanitasi Pekerja 

Menurut Winarno dan Surono (2002), diutarakan bahwa sanitasi yang 

baik akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan yaitu meningkatkan 

mutu produk, meningkatkan daya simpan, menjaga kemungkinan ditolaknya 

produk di pasaran serta dapat meningkatkan kesehatan pekerja. Selanjutnya 

diterangkan pula bahwa ada empat hal yang diperhatikan untuk meningkatkan 

hygienis pekerja yaitu: 

1) Pendidikan dan latihan secara teratur bagi seluruh pekerja. 

2) Pemeriksaan kesehatan pekerja. 

3) Pembersihan lingkungan kerja. 

4) Pengawasan yang ketat mengenai praktek sanitasa yang baik. 

Pekerja di suatu pabrik pengolahan yang terlibat langsung dalam 

proses pengolahan merupakan sumber kontaminasi bagi produk pangan. 

Faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi pekerja akan 

mengakibatkan gangguan yang akhirnya dapat menghambat pelaksanaan dari 

pekerjanya. Gangguan tersebut dapat berpengaruh pada kenyamanan kerja, 

keamanan, kesehatan karyawan serta kualitas produk yang dihasilkan. Oleh 

karena itu, pihak PT. Taineia Jaya melakukan tindakan sebagai berikut: 

1. Menyediakan perlengkapan kerja seperti seragam. 

2. Menyediakan kamar kecil dan sarana cuci tangan. 

3. Menyediakan kotak obat (PPPK) bagi pekerja. 

Dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan di PT. Tainesia Jaya 

tersebut cukup memperkecil kemungkinan kontaminasi. 

5. Sanitasi Lingkungan Sekitar 
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Melakukan pembersihan selokan setiap hari. Sanitasi lingkungan 

sekitar dibersihkan oleh petugas kebersihan.  

6. Unit Penanganan Limbah       

Menurut Betty dan Winiati (1993), proses anaerobik merupakan proses 

yang sesuai untuk limbah pertanian, karena pada umumnya limbah pertanian 

mengandung bahan organik yang tinggi. Penelitian yang dilakukan di rumah 

potong hewan menunjukkan bahwa limbah dengan BOD 59-75 lb/1000 ft3

dan waktu retensi 1,4-1,8 hari, maka pengurangan nilai BOD yang terjadi 

dapat mencapai 74-95%. Selanjutnya jika peralatan dipisahkan dari efluen dan 

dikembalikan pada tangki pencerna dengan perbandingan 1:1 dengan laju 

pemasukan 110 lb BOD/1000 ft3 per hari, waktu retensi 30 jam dan suhu 

proes 33o C maka perubahan nilai BOD mencapai 95%. 

Menurut Betty dan Winiati (1993), limbah industri pangan tidak 

membahayakan kesehatan masyarakat, karena tidak terlibat langsung dalam 

perpindahan penyakit. Akan tetapi kandungan organiknya yang tinggi dapat 

bertindak sebagai sumber makanan untuk pertumbuhan mikroba. Dengan 

pasokan makanan yang berlimpah, mikroorganisme akan berkembang baik 

dengan cepat dan mereduksi oksigen terlarut yang terdapat dalam air. 

Penanganan limbah pabrik seharusnya dilakukan dengan proses daur ulang.  

Di PT. Tainesia Jaya Limbah cair dibuang dikolam limbah yang 

tersedia di pabrik karena limbah cair tersebut tidak mengandung bahan kimia 

yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. 

Limbah padat digunakan untuk industri obat nyamuk, campuran pupuk 

organik dan pembuatan lilin. 

 

E. Mesin dan Peralatan   

Mesin dan peratan yang digunakan di PT.Tainesia Jaya adalah sebagai 

berikut : 

1. Nama : Mesin Tangki Pencampuran 

Bentuk : Silinder 

Diameter : 3 m 
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Tinggi  : 2 m 

Tebal : 3 cm 

Bahan  : Stainless Steel 

Kapasitas : 6, 25 ton 

Fungsi : Tempat pencampuran tepung tapioka dengan bahan – 

bahan lain 

Jumlah : 2 buah 

2. Nama : Tangki Pemasakan 

Bentuk : Silinder 

Bahan  : Stainless Steel 

Kapasitas : 27 m3 / tangki 

Fungsi :Tempat memasak larutan pati dari tangki pencampuran 

Jumlah : 4 buah 

3. Nama : Tangki Sakarifikasi 

Bentuk : Silinder 

Diameter : 2, 233 m 

Tinggi  : 3 m 

Tebal : 4, 5 cm 

Bahan  : Stainless Steel 

Kapasitas : 27 m3 / tangki 

Fungsi :Tempat memasak larutan pati dari tangki pemasakan 

Jumlah : 12 buah 

4. Nama : Filter ( Leaf Filter ) 

Bentuk : Silinder horisontal 

Diameter : 87 m 

Tinggi  : 1, 220 m 

Tebal : 6, 3   mm 

Bahan  : Nylon 

Fungsi : Tempat menyaring larutan gula hasil sakarifikasi 

5. Nama : Tangi Filter Aid 

Bentuk : Silinder  
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Diameter : 0,957 m 

Tinggi  : 2,4 m 

Tebal : 2,5 cm 

Bahan  : Stainless Steel 

Kapasitas : 26 m3

Jumlah : 4 buah 

6. Nama : Tabung Penukaran Ion 

Bentuk : Silinder Horisontal 

Macam  : 

1) Penukar Kation  

Diameter: 1,28 m 

Tinggi  : 3,10 m 

Tebal : 4,76 mm 

 

2) Penukar Anion 

Diameter : 5,51 m 

Tinggi : 3,10 m 

Tebal : 4,76 mm 

3) Mix - Batch 

Diameter : 1,098 m 

Tinggi : 3,25 m 

Tebal : 4,76 mm 

Fungsi :untuk menstabilkan ion-ion yang terdapat pada 

larutan gula dalam menghindari reaksi balik. 

7. Nama : Tangki Evaporator 

Bentuk  : Vertical Tube Evaporator 

Bahan   : Stainless Stell 

Kapasitas  : Evaporator kecil masing – masing ± 3 m3

Evaporator besar masing – masing ± 10 m3

Jenis   : Multi Effect 
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Jumlah   : 5 buah(2 buah tangki besar dan 3 buah tangki 

 kecil 

Fungsi  : menguapkan air yang terkandung pada larutan          

gula supaya lebih kental. 

8. Nama : Hisaka Plate Heat Exchanger 

Tipe   : UX – 115 – NP – 70 

Luas permukaan : 13,6 m2

Berat bersih  : 260 kg 

Temperatur  : 99 0 C

Tekanan   : 5 kg / cm2

Fungsi   : Untuk pemanas atau pendingin  

Jumlah   : ± 4 buah 

9. Nama  :  Boiler minyak 

Tipe   : CF Boiler  

Luas permukaan : 147,7 m2

Tekanan   : 10 kg / cm2

Jumlah   : 2 buah 

Merk   : Cheng Chen Machinery 

Fungsi : Untuk menghasilkan uap yang terdiri dari 2 

bagian yaitu pembakaran ( tempat pembakaran 

bahan bakar untuk menghasilkan panas ) dan 

bagian absorpsi panas ( panas yang dihasilkan 

diserap oleh air yang ada dalam boiler sehingga 

menghasilkan uap panas) 

10. Nama : Boiler Batubara 

Jumlah : 1 buah 

Kapasitas : 38 m3

Merk : Alstom 

Fungsi : Untuk menghasilkan uap yang terdiri dari 2 bagian 

yaitu pembakaran ( tempat pembakaran bahan bakar 

untuk menghasilkan panas ) dan bagian absorpsi 
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panas ( panas yang dihasilkan diserap oleh air yang 

ada dalam boiler sehingga menghasilkan uap panas ) 

11. Nama : Sand Filter  

Tekanan  : 65 psi – 100 psi(per squere inchi) 

Bahan  : Stainless Steel 

Fungsi  :Untuk menjernihkan air dengan penyaring berupa pasir    

putih pada larutan. 

Jenis : Penyaring dengan tekanan  

12. Nama : Timbangan digital 

Fungsi  :Menimbang sampel untuk keperluan uji 

laboratories 

Berat  : 3,20 kg 

Kapasitas  : 300 – 3000 gram 

Ukuran pan  : 18 cm x 20 cm 

Jenis  : Denver Instrument Company AL – 3 KD 

13. Nama : pH meter 

 Fungsi  : Mengukur pH sampel maupun sirup glukosa 

yang dihasilkan 

Berat  : 0,8  kg 

Jenis  : C6 840 

Jumlah   : 1 buah 

14. Nama : Conductivity Meter 

Fungsi  : Mengukur konduktivitas ( daya hantar listrik 

dari larutan gula ) 

Berat  : 1  kg 

Jenis  : Hanna instrument 8820 N 

Jumlah   : 1 buah 

15. Nama : Spektrofotometer Elektronik 

Fungsi  : Mengukur kadar warna dan kekeruhan larutan 

gula 

Jenis  : Spectronic 20 Genesis Spectrofotometer 
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Jumlah   : 1 buah 

16. Nama : Hydrometer  

Fungsi   : Mengukur berat jenis larutan gula 

Jumlah   : 2 buah 

 

17. Nama : Kendaraan pengangkut 

Jenis   : Truk tangki  

Bahan tangki : Stainless Steel 

Fungsi  :Mengangkut sirup glukosa ketempat pemesan 

Jumlah   : 7 buah 

18. Nama : Kendaraan pengangkut 

Jenis   : Fork Lift 

Fungsi  : Mengangkut tepung tapioka dari gudang 

menuju  tngki pencampuran 

Jumlah   : 2 buah 

 

F. Tata letak Mesin Produksi 

Tata letak merupakan suatu pengaturan suatu fasilitas pabrik yang 

bertujuan agar penggunaan ruangan rasional dan ekonomis. Yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan tata letak peralatan (mesin) didalam pabrik 

adalah urutan proses dan jumlah peralatan yang digunakan (Winarno dan Surono, 

2002). 

Tata letak dalam suatu pabrik dikatakan baik jika memenuhi ketentuan 

sebagai berikut :  

1. Pengaturan mesin atau peralatan sesuai dengan urutan proses. 

2. Letak mesin atau alat memudahkan pengawasan. 

3. Tersedia untuk ruangan reparasi. 

4. Memungkinkan karyawan bekerja dengan aman. 

Apabila penataan dan mesin kurang tepat maka akan mempengaruhi: 

1. Biaya operasi. 

2. Pembersihan lingkunganproduksi. 
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3. Keamanan dan kenyamanan kerja. 

Di PT. Tainesia Jaya tata letak (lay out) mesin dan peralatannya sudah 

cukup baik. Dengan menggunakan sistem berantai artinya dari proses awal 

sampai produk akhir, tata letak mesin dan peralatan ditempatkan sesuai urutan 

prosesnya. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan. 

1. Ciri-ciri tepung yang baik sesuai standar adalah warna tepung putih bersih, 

tidak ada pengotor, dan bau yang khas tepung, kadar air menunjukkan 12-

13%, dengan pH 5,5-6. 

2. Tahap-tahap proses produksinya adalah pencampuran tepung, pemasakan 

tepung{ liquifikasi }, sakarifikasi, filtrasi, ionisasi, evaporasi dan 

penyimpanan. 

3. Produk –produk yang dihasilkan oleh PT. Tainesia Jaya adalah sirup maltosa 

(DE < 42 %), dektrosa (DE > 92 %) dan fruktosa 42 % (F.42) 

4. Pengawasan dan pengendalian mutu yang dilakukan oleh PT. Tainesia jaya 

adalah pengawasan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan 

pengawasan stok produk. Stok produk minimal adalah 1200 ton perbulan. 

5. Dalam perencanaan produksi PT. Tainesia Jaya menjalankan sistem 

perencanaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja dalam proses produksi, 

perencanaan kapasitas produksi dan perencanaan stok hasil. 

6. Tujuan penyimpanan selain untuk memudahkan penanganan selanjutnya juga 

untuk melindungi sirup maltosa supaya tidak mudah rusak yang disebabkan 

pengaruh udara luar. 

7. Enzim yang digunakan dalam proses liquifikasi adalah enzim liquozyme, pada 

proses sakarifikasi menggunakan enzim BBA. 
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8. Daerah pemasaran produk melputi Jawa dan sebagian Sumatra. Perusahaan 

yang menjadi konsumen PT.Tainesia Jaya adalah perusahaan Jamu, permen, 

minuman ringan dan perusahaan MSG. 

B. Saran  

Penanganan bahan baku sebaiknya dilakukan lebih hati-hati terutama 

pada proses pembongkaran tepung dan proses penuangan tepung sehingga tidak 

banyak tepung yang terbuang percuma.  
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LAMPIRAN 1 

 

1. ANALISIS pH 

pH meter yang digunakan adalah type electrode digital, yang perlu 

diperhatikan dari penggunaannya adalah kebersihan electrode dan kalibrasi 

electrodenya. 

Cara pemakaian : 

a Bersihkan electrode dari sisa-sisa gula/bahan lain yang menempel dengan cara 

dibilas dengan aquadest. Dan keringkan dengan tissue bersih. 

b Celupkan elektrode kedalam sampel, tunggu 10-20 menit hingga pembacaan 

stabil, catat hasilnya. 

c Bersihkan lagi elektrodenya dengan aquadest. 

d Celupkan kembali electrode ke dalam aquadest supaya tetap basah. 

Untuk sampel glucose brik 75% ke atas, diencerkan dahulu dengan 

aquabidest (dengan pH 6.0 – 7.0). Standar pengenceran untuk sampel ini di PT. 

Tainesia Jaya adalah 1:1 w/w (berat/berat). Sedang untuk customer tertentu 

mengacu pada cara analisa mereka misal dengan cara 1:1 vol, atau pada brix 35% 

dan lain sebagainya, seperti yang tertera pada spesifilasi permintaan customer pada 

papan di ruang lab. Khusus untuk customer yang berbeda cara analisisnya dengan 

Tainesia, maka cara yang dipakai adalah standar customer tersebut. 

Sedangkan untuk sampel sakarifikasi atau hasil Filter dan IER 

langsung dianalisa tidak usah diencerkan. 

Hal-hal yang diperhatikan : 

a Jaga kebersihan electrode dari sisa-sisa sampel, karena bisa menimbulkan 

kesalahan pembacaan karena membran electrode tersumbat sampel. 

b Jangan gunakan electrode sebagai pengaduk. Membran electrode yang berada 

diujung bisa tergores bila menyentuh gelas tempat sampel. 

c Sampel yang terlalu sebaiknya didinginkan dulu, ini bisa memperpendek 

umur electrode. Misalnya sampel sakarifikasi dari tangki 204 ditunggu 

sejenak hingga suhunya turun (maksimal 60 0 C). 



56

d Jangan biarkan electrode dalam keadaan kering, selalu cukupkan kembali 

electrode dalam aquadest, untuk pengukuran selanjutnya.   

 

2. ANALISIS BRIX 

a Ambil sedikit sampel dengan spatula/sendok pengaduk kecil dan teteskan 2-3 

tetes untuk bx encer diatas prisma refraktometer. 

b Untuk bx kental gunakan pengaduk kaca aduk hingga merata sampel yang 

diukur, lalu teteskan pada prisma dan tipiskan dengan pengaduk kaca tadi 

secara horisontal. 

c Tutuplah penutup prisma refraktometer. 

d Tunggu 15-30 detik untuk penyesuaian suhu sampel dengan suhu prisma, dan 

baca perpotongan garis menyilang diagonal pada refraktometer tabel dengan 

garis batas hitam dan putih pada latar belakang. 

e Tetapkan perpotongan garis diagonal dengan bidang batas hitam dan putih, 

lalu baca brixnya pada skala dibawahnya yang berpotongan dengan garis 

tegak di tengah bidang pembacaan. 

f Untuk refraktometer hand bidang batas gelap dan terang (atas dan bawah) 

akan berpotongan langsung dengan skala yang membujur dari atas ke bawah 

baca nilai yang tertera pada perpotongan bidang tersebut dengan skala. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan : 

a Jangan mengucurkan sampel terlalu banyak diatas prisma refraktometer. 

b Jangan menggosok permukaan prisma dengan keras, untuk sampel yang sukar 

larut (brix tinggi > 80%) basahi dulu dengan kain basah sampai mudah untuk 

dihilangkan, baru diusap dengan lembut dengan kain basah hingga sisa sampel 

hilang semua. 

c Jangan mencuci lensa refraktometer dengan cara mengucuri air dari atas, 

refraktometer bisa kemasukan air dan menimbulkan embun yang mengganggu 

pengukuran. 

d Biasakan sehabis pemakaian selalu dibersihkan baik badan, maupun 

prismanya dan lap sampai kering. 
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e Sebelum disimpan bersihkan dulu badan refraktometer dan berilah alas tissue 

lembut diantara prisma dan penutupnya.   

 

3. ANALISIS CV DAN TV (Color dan Terbidity Value) 

Alat yang dipergunakan adalah spectrofotometer dalam mode 

absorbansi untuk panjang gelombang 420 dan 720 nm. Juga mempergunakan kuvet 

untuk tempat sampel. Satuan Cv dan TV adalah RBU. 

Langkah pertama adalah kalibrasi kuvet tempat blangko dengan kuvet 

untuk larutan sampel. 

Cara kalibrasi kuvet : 

a Bersihkan kuvet blangko dan kuvet untuk sampel dengan menggunakan 

alkohol 70%. 

b Isi kedua kuvet dengan aquadest. 

c Setel panjang gelombang refraktometer 420 nm. 

d Masukkan kuvet blangko kedalam spectrofotometer. Tekam tombol “O ABS / 

100%T”. 

e Refraktometer akan membaca nilai absorbansi dari kuvet berisi blangko 

tersebut dan diset sebagai absorbansi 0%. 

f Lalu ambil kuvet blangko tersebut dan diganti dengan kuvet sampel yang 

berisi larutan blangko. Dan catat perbedaan nilai absorbansinya untuk panjang 

gelombang 420 nm, misal -,002. 

g Setel panjang gelombang pada 720 nm, ulangi langkah d sampai f, misal 

didapat nilai kalibrasi untuk panjang gelombang 720 adalah -,001 

h Nilai selisih dari absorbansi pada panjang gelombang 420 dan 720 ini 

dijumlahkan pada saat pengukuran CV dan TV sampel. 

 

Cara pengukuran  CV dan TV : 

a Ukuran brix sampel glucose (maksimal bx 35 %). 

b Jika bx-nya tinggi ecerkan dengan aquabidest hingga bx kuranglebih 30% 

dengan menggunakan rumus pengenceran . 

c Masukkan sampel glucose  tsb kedalam kuvet sampel. 
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d Bersihkan dan lap dengan menggunakan tisue halus hingga benar-benar 

kering dan yakin tidak menggunakan minyak atau kotoran. 

e Setel panjang gelombang spectrofotometer pada 420 nm. 

f Masukkan kuvet blangko kedalam spectrofotometer, tekan tombol “O ABS / 

100%T”. 

g Ambil kuvet blangko dari spectrofotometer dan ganti masukkan kuvet yang 

berisi sampel, catat nilai absorbansinya untuk panjang gelombang tersebut. 

(sebagai A 420 ). 

h Setel panjang gelombang spectrofotometer menjadi 720 nm dan ulangi 

langkah f dan  g. Catat sebagai nilai Absorbansi pada λ 720  nm (sebagai A 720 ). 

i Hitung CV dan TV dengan menggunakan rumus : 

 

CV = 
BjBx

AA
.

.2 720420 − TV = 
BjBx

A
.
720  

j Bj dapat dilihat pada tabel sesuai dengan bx-nya.  

k CV semakin tinggi berarti warna semakin kuning, sedang TV semakin tinggi 

maka semakin keruh. 

l Jika menemukan CV atau TV yang tinggi segera konsultasikan dengan kabag 

QC, Kabag Produksi untuk diambil langkah-langkah selanjutnya. 

m Lakukan juga pengamatan secara visual untuk sampel yang bermasalah, 

misalnya warnanya clear tetapi angka CV dan Tvnya tinggi, tempatkan dalam 

botol sampel untuk sampel yang seperti ini. 

 

4. ANALISA KONDUKTIFITAS ELEKTRONIK 

Alat yang digunakan adalah EC  (Elektronic Conductivity) meter 

dengan satuannya adalah µS/mS (mikro/mili Siemens) yang menunjukkan nilai 

konduktifitas suatu larutan, berikut cara analisanya:  

a Siapkan sempel dalam bx yang encer jangan sekali-kali menggunakannya 

dalam bx yang kental. 
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b Kibas-kibaskan elektrode agar bersih dan kering. 

c Sebelum mempergunakan yakinkan bahwa tubuh kita telah di ground kan 

dengan cara memegang logam yang tersalurkan dengan ground misal saluran 

pembuangan air. 

d Masukkan elektrode kedalam sempel sampai tanda batas. 

e Catat angka yang terlihat pada layar sebagai nilai EC. 

f Jika nilainya lebih besar maka pada display akan muncul angka 1 maka 

naikkan nilainya deangan cara menekan tombol yang lebih besar. 

g Jangan mengukur konduktifitas bersamaan dengan mengukur pH akan 

menyebabkan hasilnya tidak akurat. 
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