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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Bidang pangan memiliki hubungan yang erat dengan kelangsungan hidup manusia. 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat dampak yang besar bagi dunia pangan, 

khususnya pada industri pangan. Penulis sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi 

Pangan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dituntut untuk memiliki 

pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang luas dalam industri pangan. Manusia 

sudah mengolah makanan secara tradisional pada jaman dahulu hingga pada saat ini 

manusia mampu untuk menciptakan inovasi pangan dengan bantuan teknologi modern. 

Keberadaan industri pangan sebagai salah satu penghasil produk pangan yang berbasis 

teknologi modern terus dikembangkan dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk 

mempermudah kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu seiring dengan berkembangnya 

jaman, masyarakat yang semakin modern memiliki kesadaran yang lebih terhadap 

kesehatan dan keamanan pangan. Dalam kegiatan perkuliahan, mahasiswa memperoleh 

berbagai pengetahuan mengenai industri pangan secara garis besar melalui teori. Namun 

untuk melengkapi teori tersebut, diperlukan pengalaman langsung untuk terjun secara 

langsung mempelajari hal-hal apa saja yang secara nyata dihadapi di industri pangan. 

Kerja Praktek merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dalam Program 

Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik Seoegijapranata Semarang. Melalui Kerja 

Praktek ini, diharapkan segala teori dasar yang sudah diperoleh selama kuliah dapat 

diterapkan secara nyata. Pada kesempatan ini, penulis melakukan kerja praktek di PT. 

MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit, Jayanti.  

 

1.2. Tujuan 

 

Pelaksanaan Kerja Praktek di PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti 

bertujuan untuk: 

1. menambah wawasan dan memberikan gambaran nyata aplikasi ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan; 

2. mengetahui proses produksi Biskuit Roma Kelapa di PT. MAYORA INDAH 

Tbk. Divisi Biskuit Jayanti; 
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3. mengetahui proses pengawasan mutu produksi Biskuit Roma Kelapa di PT. 

MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti; 

4. memperbaiki design papan display kaitannya dengan pemeriksaan mutu produk 

secara visual. 

 

1.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 

Kerja Praktek dilaksanakan di PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti yang 

terletak di Jalan Raya Serang km 31, Desa Sumurbandung, Jayanti, Tangerang 15610 

selama 30 hari kerja dimulai dari tanggal 9 Januari 2017 hingga 12 Februari 2017. 

Kegiatan Kerja Praktek dilakukan hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 

08.00-16.00 WIB sedangkan hari Sabtu pada pukul 08.00-13.00 WIB. 
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2. PROFIL PERUSAHAAN 

 

PT. MAYORA INDAH Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 yang lokasinya di 

Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu 

memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan 

menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target konsumen Asean. Kemudian 

melebarkan pangsa pasarnya ke negara negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah 

tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods 

Companies, PT. MAYORA INDAH Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu 

produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, 

diantaranya adalah “Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia Money, 

“Top 100 Exporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa, “Top 100 public listed 

companies” dari Investor Magazine Indonesia, “Best Manufacturer of Halal Products” 

dari Majelis Ulama Indonesia, dan banyak lagi penghargaan lainnya. 

 

 

Gambar 1. Logo PT. MAYORA INDAH Tbk. 

(www.mayoraindah.co.id) 

 

2.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

 

PT. MAYORA berawal dari home industry yang didirikan pada tahun 1967 di Tanah 

Abang, tepatnya di Kampung Bali, Jakarta dimana khusus membuat biskuit marie yang 

diberi label “Roma” yang merupakan singkatan dari roti marie. Pada tahun 1977, PT. 

MAYORA berdiri secara resmi dengan pabrik pertamanya yang terletak di Tangerang, 

tepatnya di Jatake dan mulai memproduksi permen pertamanya pada tahun 1980 

kemudian melakukan pelebaran distribusinya hingga ke Jawa dan Sumatera. PT. 

MAYORA mulai memproduksi kopi pada tahun 1989 kemudian terdaftar sebagai 
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perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya yang sekarang dikenal sebagai 

Bursa Efek Indonesia 1 tahun berikutnya. Pada tahun 1991, PT. Torabika Eka Semesta 

didirikan di Cikupa, Tangerang dan mulai memproduksi kopi instan dan sereal. Pada 

tahun 1994, Kantor Pusat MAYORA dibangun di Jakarta Barat, tepatnya di Tomang 

kemudian 1 tahun berikutnya mulai memproduksi mie instan dilanjutkan pembangunan 

pabrik di Area Industri M2000, Cibitung. Memasuki tahun 2000, PT. MAYORA Tbk. 

sudah memenuhi beberapa standarisasi seperti ISO (International Organization of 

Standarization), GMP (Good Manufacturing Practices), Halal, dan HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point). PT. Mayora Tbk. mulai memproduksi produk 

beverage di Pekayon kemudian pindah di Ciawi. MDC (Mayora Distribution Center) 

dibangun pada tahun 2012 di India dan Balaraja kemudian pada tahun berikutnya pabrik 

biskuit dibangun di Balaraja berdekatan dengan MDC. Pada tahun 2014 pembangunan 

pabrik untuk divisi beverage di Thailand. 

 

2.2. Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti dapat dilihat 

pada Gambar 1. PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti dipimpin oleh 

seorang Factory Manager yang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

produksi dan kualitas produk serta sarana pendukung dan dibantu oleh beberapa 

Department Head. PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti memiliki 

department seperti Production, Quality Control, Production Planning Inventory Control 

(PPIC), dan Human Resource (HR). Quality Control Department Head dibantu oleh 

Laboratorium Quality Control Section Head, Quality Control Field dan Section Head. 

Quality Control Department bekerja 24 jam dan terbagi menjadi 3 shift yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. Tugas departemen quality control adalah memastikan proses 

produksi dan produk yang dihasilkan mencapai standar kualitas yang sudah ditentukan 

meliputi uji-tes, monitoring, dan pengecekan proses produksi.QC Field bertugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan proses produksi dan 

pengawasan mutu mulai dari bahan baku sampai finished good product berdasarkan 

instruksi kerja (IK) dan standard yang sudah ditetapkan, sedangkan QC Laboratorium 

bertugas mengevaluasi pengawasan mutu bahan baku, produk akhir, dan produk 

samping sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
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Gambar 2. Struktur Organisasi PT. MAYORA INDAH Tbk. 

 

2.3. Visi dan Misi 

 

 Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya, di 

mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar 

dalam kategori sejenis. 

 Dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan 

value added yang baik bagi seluruh stakeholders. 

 Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana 

perusahaan berada. 

 

2.4. Nilai-nilai Perusahaan 

2.4.1. Kebijakan Mutu 

 

PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti bertekad menerapkan sistem 

manajemen mutu, keamanan pangan, dan halal untuk menghasilkan produk yang: 

M= Memenuhi persyaratan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. 

A= Aman dikonsumsi, berkualitas, dan halal. 

Factory 
Manager

Department 
Head

Section Head

Unit Head

Operator
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Y= Yakin bahwa semua pihak terlibat dengan pendekatan proses dan pendekatan 

sistem. 

O= Optimis dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran mutu. 

R= Respon yang cepat dan fokus pada pelanggan melalui peningkatan 

berkesinambungan. 

A= Aktif dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak. 

 

2.4.2. 5R 

 

RINGKAS : Memilah-milah yang perlu dan tidak perlu 

RAPI  : Menempatkan semua hal pada tempatnya 

RESIK  : Bebas dari debu, kotoran dan bau 

RAWAT : Mempertahankan sesuatu yang lebih baik 

RAJIN  : Hal yang baik dijadikan kebiasaan dan budaya 

 

2.5. Ketenagakerjaan 

2.5.1. Tenaga Kerja 

 

PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti memiliki lebih dari 2000 karyawan 

yang berasal dari berbagai bidang pendidikan seperti teknik kimia, pertanian, teknik 

industri, teknik elektro, teknologi pangan, dan lain-lain.  

 

2.5.2. Pembagian Jam Kerja 

 

Pembagian jam kerja dan jam istirahat karyawan di PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi 

Biskuit Jayanti dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pembagian Jam Kerja PT. MAYORA INDAH Tbk. Jayanti 

Jenis Karyawan Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Non shift Senin – Jumat 08.00-16.00 
12.00- 13.00 

 
Sabtu 08.00-13.00 

Shift 1  

(pagi) 
Senin – Sabtu 07.00-15.00 09.00-10.00 

 
 

  

Shift 2 

(sore) 
Senin – Sabtu 15.00-23.00 17.00-18.00 

 
 

  

Shift 3 

(malam) 
Senin – Sabtu 23.00-07.00 01.00-03.00 

 
 

  
Keterangan: untuk jam istirahat shift dilakukan secara bergantian berdasarkan aktivitas produksi  

 

Seluruh staff dan karyawan harus mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan PT. 

MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti yang sudah disosialisasikan. Perusahaan 

memiliki sistem reward yang diberikan apabila karyawan melaksanakan peraturan 

dengan baik dan punishment bagi karyawan yang melakukan pelanggaran. Punishment 

atau sanksi yang diberikan berupa surat peringatan 1, 2, dan 3 apabila melakukan 

kelalaian dalam bekerja, pelanggaran peraturan kerja, atau tidak dapat melakukan tugas 

bagiannya. 

 

2.5.3. Fasilitas 

 

PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti menyediakan berbagai fasilitas 

penunjang bagi seluruh karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut: 

 Sarana ibadah berupa mushola bagi pekerja muslim 

 Kantin yang memadai dan ruang istirahat 

 Sarana transportasi berupa bus karyawan  

 Seragam sesuai standar perusahaan dan sebagai penunjang keselamatan kerja 

 Sarana pelatihan dan program pengembangan (training) untuk meningkatkan 

mutu dan kinerja karyawan. 
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3. SPESIFIKASI PRODUK 

 

PT. MAYORA INDAH Tbk. yang berawal dari home industry dan hanya memproduksi 

biskuit roti marie saat ini mengembangkan usahanya ke berbagai jenis produk seperti 

wafer, permen, coklat, kopi, dan nutritional food. Setelah mampu memenuhi pasar 

Indonesia, PT. MAYORA INDAH Tbk. memperluas pasarnya ke sebagian besar negara 

di Asia dan terdaftar sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods serta 

memperoleh penghargaan Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia 

Money, “Best Manufacturer of Halal Products” dari Majelis Ulama Indonesia, dan  

“Top 100 Exporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa. Berbagai jenis produk 

PT. MAYORA INDAH Tbk. sampai pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produk PT. MAYORA INDAH Tbk. Sampai Tahun 2017 

Kategori Brand Logo Spesifikasi Produk Pemasaran 

Biskuit: 

Butter 

Cookies 

 

 

52 negara:                  

China, Vietnam,               

Saudi Arabia, dll 

 

 

Indonesia 
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Biskuit: 

Crackers 

 

 
 

 

 
 

20 Negara,             

Thailand,               

Vietnam,                   

Nigeria, dll. 

 

Indonesia 

 

 

Biskuit: 

Coffee 

Biscuit 

 

 

35 negara:               

Vietnam, Lebanon,          

South Korea, dll 

Biskuit: 

Sandwich 

Cookies 

 

 

 
 

8 Negara: China, Malaysia, 

Thailand, dll 



10 

 

 

 

 

14 Negara: Malaysia, 

Timor Leste, dll 

 

 

Indonesia, Vietnam, 

Thailand 

 

 

12 Negara: China, 

Thailand, Maldives, dll 

 

 

Indonesia 

Permen 

 

 
 

ASEAN, Timur Tengah, 

India, Eropa, USA, Brazil, 
Japan 

 
 

Indonesia, Malaysia, 

Vietnam, Nigeria, 

Philippines 
 

 

Indonesia, India, Nigeria 

 

 

Indonesia, Vietnam, USA, 

Timur Tengah 

Wafer 

 

 

Indonesia, Thailand, 

Malaysia, Philippines, 

Japan 

  

Indonesia, Malaysia 
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ASEAN kecuali Filipina 

Coklat 

 

ASEAN, Afrika, Timur 

Tengah 

Sereal 

 

Indonesia,                

Filipina, Afrika 

Makanan 

Instan 

 

 

Indonesia 

 

 

India 

 

 

Indonesia 

 

 

Indonesia 

 

 

Indonesia 
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Kopi Instan 

 

 

Indonesia 

 

 

26 Negara: Philippines,                            

Malaysia, Thailand, China, 

dll. 

Minuman 

 

 

Indonesia 

 

 

Indonesia, Thailand 

 

 

Indonesia 

 

 

Indonesia 



13 

 

 

 

 

Indonesia 
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4. PROSES PRODUKSI ROMA KELAPA 

 

Biskuit merupakan makanan ringan atau snack memiliki kadar air rendah sehingga sifatnya 

kering. Saksono (2012) dengan penelitiannya menyatakan bahwa konsumsi biskuit 

meningkat sebanyak 5%-8% seiring dengan peningkatan konsumsi domestik.  Menurut SNI 

2973-2011, pembuatan biskuit dilakukan dengan pemanggangan adonan yang sebagian 

besar terdiri dari minyak, tepung terigu, dan food additive yang diizinkan. Karakteristik 

Biskuit menurut SNI 2973:2011 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Syarat Mutu Biskuit menurut SNI 2973:2011 

 

 

4.1. Bahan Baku  

4.1.1. Tepung Terigu 

 
Bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan biskuit adalah tepung terigu yang 

dibuat dari biji gandum (Triticum vulgare) yang digiling. Tepung terigu memiliki 

kandungan gluten sebesar 31% dan gula pentosa sebesar 0,5-0,8%. Tepung terigu yang 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Keadaan

1.1 Bau - normal

1.2 Rasa - normal

1.3 Warna - normal

2 Kadar air (b/b) % maks. 5

3 Protein (N x 6,25) (b/b) % min.5

4 Asam Lemak Bebas (Oleat) (b/b) % maks 1,0

5 Cemaran Logam mg/kg

5.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 0,5

5.2 Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,2

5.3 Timah (Sn) mg/kg maks. 40

5.4 Merkuri (Hg) mg/kg maks. 0,05

6 Arsen (As) mg/kg maks. 0,5

7 Mikroba

7.1 TPC koloni/g maks. 1 x 104

7.2 Coliform APM/g 20

7.3 E. coli APM/g < 3

7.4 Salmonella sp. - negatif/ 25 g

7.5 S. aureus koloni/g maks. 1 x 102

7.6 B. cereus koloni/g maks. 1 x 102

7.7 Kapang dan khamir koloni/g maks. 2 x 102
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baik memiliki warna yang putih, bau yang tidak masam, tidak menggumpal, serta tidak 

mengandung foreign body. Tepung terigu yang digunakan dalam produksi biskuit roma 

kelapa adalah soft wheat yang mengandung sekitar 8-9% gluten dan kemampuannya 

untuk menyerap air sangat rendah sehingga adonan yang dihasilkan tidak mengembang 

dan elastisitasnya sangat rendah (Astawan, 2004). Standar Mutu Tepung Terigu Sebagai 

Bahan Makanan menurut SNI 01-3751-2009 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.1.2. Tepung Tapioka 

 

Tepung tapioka sebagian besar terdiri dari karbohidrat yaitu granula-granula pati yang 

banyak terdapat di dalam sel umbi ketela pohon (Manihot utilisima), akan tetapi terdapat 

juga komponen lemak, protein, dan lainnya. Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan 

perekat dan apabila dibandingkan dengan tepung terigu, kandungan gizi tepung tapioka 

lebih baik (Whistler et al., 1984). Standar Mutu Tepung Tapioka menurut SNI 

3451:2011 dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.1.3. Lesitin 

 

Lesitin berperan sebagai emulsifier yang secara alami terdapat pada kacang kedelai 

dalam bentuk gliserofosfoslipid, fosfatidilkolin, atau fosfatidilinositol. Pada umumnya 

emulsi bersifat tidak stabil sehingga terjadi pemisahan komponen lemak dan air yang 

sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Adonan yang sudah ditambahkan 

emulsifier seperti lesitin akan tercampur dengan rata, mudah mengembang, lebih stabil, 

dan karakteristiknya tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Lesitin pada umumnya 

berwarna kecoklatan dan mengandung protein, enzim, vitamin, serta mineral 

(Tranggono et al., 1990). Standar Mutu Lesitin menurut SNI 01-4457-1998 dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

 

4.1.4. Bubuk Whey 

 

Bubuk whey dihasilkan dari proses pemisahan bagian protein dari kasein dalam proses 

koagulasi atau penggumpalan susu seperti pada pembuatan keju dan biasanya 

dipisahkan sebagai limbah. Sebanyak 20% protein yang tidak terkoagulasi oleh enzim 

rennet terdapat dalam whey, selain itu whey juga mengandung sebagian kecil lemak, 
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karbohidrat, mineral, dan vitamin. Whey bubuk juga memiliki beberapa kandungan 

asam amino essensial seperti valin, leusin, isoleusin yang dapat membentuk otot dengan 

bantuan glikogen. Menurut Keaton (1999), penambahan whey akan berpengaruh untuk 

modifikasi tekstur, meningkatkan flavor, dan meningkatkan nilai gizi pada produk. 

Standar Mutu Whey Powder menurut SNI-01-4220-1996 tentang Tajin Susu Bubuk 

dapat dilihat pada Lampiran 4.  

 

4.1.5. Minyak Nabati 

 

Penambahan minyak nabati berperan dalam pembentukan rasa gurih dan sebagai 

penghantar panas. Minyak nabati tersusun dari trigliserida sebanyak 95% dan sisanya 

adalah asam lemak bebas (FFA). Karakteristik minyak nabati yang baik adalah tidak 

berbau tengik, memiliki warna bening, dan tidak berbuih saat digunakan untuk proses 

penggorengan. Kondisi penyimpanan sangat mempengaruhi kualitas dari minyak nabati. 

Kesalahan penanganan dalam penyimpanan minyak nabati dapat menyebabkan 

kemungkinan terjadinya reaksi oksidasi dimana oksigen mengalami kontak dengan 

minyak sehingga dihasilkan minyak dengan bau yang tengik (Winarno, 2002). 

Karakteristik Minyak Goreng Sawit menurut SNI 7709-2012 dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

 

4.2. Mesin dan Peralatan 

4.2.1. Mixing 

 

Mixer digunakan sebagai tempat pencampuran semua bahan baku menjadi adonan 

dengan bantuan blade. 
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Gambar 3. Mixer 

(Sumber: www.biscuitpeople.com) 

4.2.2. Tilting 

 

Tahapan tilting menggunakan star dough yang berbentuk seperti baling-baling dimana 

adonan dari central kitchen akan dipotong menjadi beberapa bagian kemudian dibagi 

lagi menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan dough divider.   

 

Gambar 4. Dough Divider 

(Sumber: www.bakedeco.com) 

4.2.3. Molding 

 

Adonan masuk ke rotary molder untuk menghasilkan biskuit basah yang dicetak dimana 

kecepatannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 5. Rotary Molder 

(Sumber: www.apex-equip.com) 

4.2.4. Oven 

 

Biskuit basah masuk ke ruang oven yang terdiri dari beberapa zona dimana masing-

masing zona memiliki fungsi yang berbeda untuk membentuk kualitas produk yang 

dihasilkan. 

 

 

Gambar 6. Oven 

(Sumber: www.skywinkbake.en.alibaba.com) 
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4.2.5. Cooling 

 

Proses pendinginan dilakukan diatas belt conveyor. 

 

Gambar 7. Belt Conveyor 

(Sumber: www.conveyor.co.id) 

4.2.6. Packing 

 

Biskuit dari oven yang sudah didinginkan masuk ke dalam mesin packing untuk 

dikemas sesuai dengan ukuran produk yang sudah disesuaikan. 

 

Gambar 8. Mesin Packing 

(Sumber: http://www.pfm.it) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfm.it/
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4.3. Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alur Produksi Biskuit Roma Kelapa 

 

Pertama-tama, gula pasir dan garam dilarutkan terlebih dahulu lalu dihubungkan dengan 

tangki proses. Minyak nabati dan bahan cair seperti lesitin sudah dipisahkan pada tangki 

dan drum masing-masing untuk memudahkan dalam pengambilan. Setelah sudah siap, 

semua bahan baku yaitu tepung tapioka, tepung terigu, kalsium karbonat, lesitin, larutan 

gula, larutan garam, glukosa, serta bahan tambahan yang lainnya dimasukkan ke dalam 

bak adonan.  

 

Setelah selesai pada tahap pencampuran, adonan yang dihasilkan dituang dan 

ditampung dalam feeder yang memiliki star dough dibagian bawahnya sehingga adonan 

akan terdorong sedikit demi sedikit ke belt conveyor yang kemudian akan dipotong lagi 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempermudah pencetakan pada tahapan 

molding. Adonan yang sudah terbagi menjadi bagian-bagian kecil akan melewati metal 

detector sebelum dicetak masuk ke dalam hopper molding untuk dipipihkan lalu 

Metal Detector

Metal Detector

Preparasi Bahan

Mixing

Tilting

Molding

Oven

Cooling

Packing
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kemudian masuk ke rotary molder yang berputar saling berlawanan. Adonan yang jatuh 

dan tidak tercetak akan dikumpulkan dan dibuang. Biskuit basah yang sudah dicetak 

kemudian ditransfer dengan konveyor menuju oven. Proses pengovenan terdiri beberapa 

zona yang memiliki fungsinya masing-masing. Setelah selesai di oven, biskuit yang 

sudah matang akan dipindahkan ke konveyor cooling. Selanjutnya biskuit dilewatkan 

kembali pada metal detector sebelum ditransfer ke mesin packing untuk dikemas sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit 

Jayanti.  

 

Mesin packing bekerja dengan membungkus, merekatkan (sealing), dan memotong 

kemasan biskuit Roma Kelapa dengan berat bersih 300 gram secara otomatis. Tahap 

selanjutnya adalah pengemasan sekunder dengan menggunakan plastik yang diisi 6 

Roma Kelapa 300 gram kemudian direkatkan dengan isolasi, dilanjutkan pengemasan 

tersier menggunakan karton yang diisi 24 pack Roma Kelapa 300 gram  yang direkatkan 

dengan lakban melalui mesin wrapping. Setelah pengemasan selesai, dilakukan 

pengecekan oleh Quality Control meliputi berat tiap karton dan kodifikasi masing-

masing kemasan. Selain itu, dilakukan juga pengecekan dimensi dari biskuit, 

kemungkinan kebocoran kemasan, serta kadar air biskuit setelah dikemas. 

 

4.4. Sanitasi 

 

Sanitasi PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti diatur dalam SSOP 

(Sanitation Standard Operating Procedures) yang bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya kontaminasi terhadap produk pangan dengan mengendalikan setiap 

permukaan yang kontak langsung dengan produk pada setiap area di dalam produksi. 

Prosedur SSOP meliputi kondisi permukaan yang kontak langsung dengan bahan 

pangan, kebersihan dan keamanan air, serta pest control dalam area produksi. Sanitasi 

baik dalam area luar ataupun dalam pabrik harus diperhatikan karena sangat 

berpengaruh terhadap kualitas biskuit yang dihasilkan. Area luar pabrik yang tidak 

bersih dapat membawa cemaran masuk ke area bagian dalam pabrik melalui kendaraan 

ataupun pekerja sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi pada area produksi, 

bahan baku, maupun produk jadi. Kebersihan pabrik menjadi tanggung jawab seluruh 

pekerja dibantu dengan bagian kebersihan. PT. MAYORA INDAH Tbk. sudah menjaga 
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sanitasi area luar pabrik dengan baik, terbukti dengan kondisi luar yang terlihat bersih 

dan rapi, tidak ada sampah yang berserakan karena tempat sampah yang disediakan 

sangat memadai, sedangkan kebersihan di dalam pabrik sudah dilakukan dengan baik 

dengan adanya prosedur cleaning dan implementasinya dilakukan dengan baik. 

 

4.5. Penanganan Limbah 

 

Manajemen pengolahan limbah yang dilakukan PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi 

Biskuit Jayanti dilakukan berdasarkan prosedur pengolahan untuk masing-masing jenis 

limbah. Limbah padat yang diperoleh dari gudang bahan baku adalah kertas, plastik, 

sak, jerigen plastik, kayu bekas palet, dan karung, limbah padat yang diperoleh dari 

proses produksi adalah reject inner dan outer, sedangkan yang diperoleh dari proses 

perbaikan adalah belt konveyor bekas. Penanganan yang dilakukan untuk sampah 

plastik, karton, jerigen plastik, dan kayu bekas palet akan dikumpulkan menjadi satu 

kemudian dijual kepada pihak ke-3, sedangkan belt konveyor bekas akan dikumpulkan 

jadi satu, dibawa ke TPS, baru kemudian dibuang diluar pabrik. Limbah domestik yang 

bersumber dari kantor pabrik dan dapur seperti kertas bekas, kain pel, dan botol plastik 

akan ditampung sementara di TPS baru kemudian diangkut oleh pihak ke-3. Limbah 

cair yang berasal dari proses produksi akan diproses lebih lanjut oleh bagian WWTP 

(Waste Water Treatment Plant) dimana pertama-tama limbah yang berbentuk oil grease 

maupun lumpur dipisahkan terlebih dahulu kemudian air limbah akan masuk ke tank 

anaerob dimana beban cemar pada air dihilangkan tanpa menggunakan udara lalu 

penghilangan bau dilakukan dengan menggunakan tanki aerasi. Setelah itu limbah cair 

akan masuk ke bak penampungan dan beberapa tahap penjernihan air sebelum dibuang 

ke lingkungan. Pembuangan limbah yang bersifat cair memiliki saluran dengan 

kapasitas yang cukup, tidak melintasi area produksi, serta tidak mengalir ke area yang 

bersih. 
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5. PENGENDALIAN MUTU OLEH QUALITY CONTROL DI LAPANGAN 

 

Pengendalian mutu dari Biskuit Roma Kelapa di PT. MAYORA INDAH Tbk. 

dilakukan oleh Quality Control Field berdasarkan penerapan SSOP (Sanitation 

Standard Operating Procedure), GMP (Good Manufacturing Practices), dan sistem 

jaminan halal. Peranan Quality Control Field sangat berpengaruh terhadap kualitas 

Biskuit Roma Kelapa yang dihasilkan. Tugas utamanya adalah sebagai pemantau dari 

setiap proses produksi yang dilakukan mulai dari bahan baku hingga dihasilkan produk 

jadi. Secara garis besar, tugas dari Quality Control Field dapat dibagi menjadi 

pemantauan pra-produksi dan saat proses produksi.  

 

5.1. Pra-Produksi 

 

Tahapan awal sebelum bahan baku mulai mengalami proses mixing adalah preparasi 

bahan baku dimana peran QC dalam tahap ini adalah melakukan pengecekan mengenai 

bahan baku yang diterima terhadap CoA (Certificate of Analysis) yang dimiliki oleh 

supplier. Pengecekan yang dilakukan meliputi kualitas dan kuantitas dari setiap bahan 

baku. Bahan baku yang sesuai dengan CoA akan diterima, sedangkan yang tidak sesuai 

akan dikembalikan ke supplier yang bersangkutan. Pengecekan yang bersifat kimia 

maupun mikrobiologis dilakukan oleh QC di Laboratorium. Penyimpanan bahan baku 

dilakukan menurut jenis dan kondisi penyimpanan yang dibutuhkan dari masing-masing 

bahan baku yang tertera pada masing-masing kemasannya. Khusus untuk bahan baku 

yang bersifat cair seperti minyak nabati dan lesitin disimpan dalam tangki terpisah 

untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dan memudahkan pengambilan bahan. 

Lokasi penyimpanan bahan-bahan tambahan seperti flavor, whey powder, dan bahan 

pengemas harus disimpan secara terpisah untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

kontaminasi silang, sedangkan untuk tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung kelapa 

disimpan pada suhu 30-32oC.  

 

Tepung terigu yang digunakan harus dicek terlebih dahulu dari segi organoleptik 

meliputi warna, bau, dan kenampakan serta dari segi fisik yaitu ada atau tidaknya 

foreign body pada tepung tersebut. Kontaminasi lebih lanjut pada tepung terigu, tapioka, 

dan gula pasir dicegah dengan pengayakan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 
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proses produksi sehingga kotoran yang mungkin terkandung dalam bahan dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan. Metode penggunaan bahan baku adalah dengan metode 

First Expired First Out (FEFO) yaitu menggunakan bahan baku sesuai dengan tanggal 

kadaluarsa sehingga bahan baku yang mendekati tanggal kadaluarsa akan terlebih 

dahulu digunakan. Kondisi temperatur dan kelembaban dalam ruang penyimpanan juga 

terkontrol dengan baik sehingga pengecekan kualitas bahan baku dapat dilakukan lebih 

mudah. Standar yang digunakan oleh PT. MAYORA INDAH Tbk. adalah standar yang 

dibuat oleh perusahaan berdasarkan aturan yang sudah ada seperti SNI. Form 

Kedatangan Bahan Baku dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 

5.2. Proses Produksi 

 

Peranan QC dalam pemantauan proses produksi bertujuan untuk menjamin mutu 

Biskuit Roma Kelapa yang dihasilkan. Pada tahap mixing, kecepatan pengadukan 

dikontrol untuk menghasilkan adonan yang sesuai dengan standar yang ada karena 

kualitas adonan sangat mempengaruhi kualitas dari biskuit yang dihasilkan. Pada tahap 

pengovenan, temperatur yang digunakan dari zona awal hingga akhir harus terus terpantau. 

Petugas QC juga bertugas untuk melakukan monitoring terhadap temperatur oven secara 

berkala untuk memastikan temperatur oven yang digunakan sudah sesuai. Setelah biskuit 

keluar dari oven, tahap pendinginan dilakukan diatas konveyor. Konveyor cooling harus 

terjaga kebesihannya menurut SSOP yang ada untuk mencegah kemungkinan terjadinya 

kontaminasi langsung terhadap biskuit yang sudah matang. Biskuit yang sudah matang 

akan memasuki area oil spraying dimana biskuit disemprotkan dengan minyak 

kemudian dilakukan pengecekan mengenai dimensi dan berat biskuit menggunakan 

jangka sorong. Pada tahap pengemasan, QC di lapangan akan memeriksa kualitas seal 

yang dihasilkan oleh mesin packing menggunakan kertas karbon atau sering disebut uji 

carbonize, selain itu dilakukan juga monitoring dari metal detector yang terdapat pada 

area tilting dan packing. Biskuit yang sudah dikemas kemudian dicek kualitasnya 

meliputi kadar air biskuit, kebocoran kemasan, dan kodifikasi dari kemasan produk.  

 

 

 

 



25 

 

 

5.2.1. Metal detector 

 

Metal detector yang digunakan oleh PT. MAYORA INDAH Tbk. prinsip kerjanya 

adalah pelewatan produk melalui sensor yang dapat mendeteksi kandungan logam yang 

mungkin terdapat dalam produk. Metal detector memiliki sistem rejector yang 

berfungsi untuk menolak produk dan sistem alarm untuk menginformasikan jika 

terdapat kontaminasi logam sehingga konveyor berhenti. Apabila metal detector 

mendeteksi adanya kontaminan logam pada produk, maka alat rejector akan terbuka dan 

produk yang terkontaminasi akan terdorong kemudian dipisahkan pada plastik yang 

disediakan.  

 

 

(a)       (b) 

Gambar 10. Metal detector Equipment: (a) Metal detector, (b) Test piece 

(Sumber: www.detectamet.co.uk) 

 

Pemantauan fungsi dari metal detector dilakukan melalui verifikasi dengan standart test 

piece dimana alarm akan menyala atau berbunyi ketika test piece dilewatkan pada 

bagian tengah metal detector. Rejection diidentifikasi apabila metal detector dapat 

membuang atau menampung test piece. Sebelum dilakukan verifikasi, terlebih dahulu 

standart test piece logam Fe, Non-Fe, dan Stainless Steel disterilkan dengan alkohol 

70%.  

 

5.2.2. Uji Kebocoran dengan Metode Vacuum 

 

Biskuit sangat mudah menyerap air dan oksigen sehingga bahan kemasan yang 

digunakan harus tahan terhadap oksigen, air, komponen volatil, dan sinar serta  dapat 

http://www.detectamet.co.uk/
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melindungi produk dari kerusakan mekanis. Beberapa karakteristik yang dimiliki 

produk baik fisika maupun kimianya akan mempengaruhi shelf life dan metode 

penyimpanan yang harus digunakan. Bagian Quality Control Field PT. MAYORA 

INDAH Tbk. bertugas untuk melakukan uji kebocoran yang mungkin terjadi pada 

produk yang sudah dikemas sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) yang 

sudah ditetapkan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali setiap shift per 

mesinnya kemudian sampel dimasukkan dibawah alat pemberat dengan posisi seal 

tengah pada bagian atas dan kondisi lipatannya terbuka, kemudian alat ditutup. Kran 

angin diputar searah dengan jarum jam kemudian motor vacuum dihidupkan hingga 

tekanan mencapai -0.03 Mpa atau lebih. Pengamatan dilakukan dengan melihat adanya 

gelembung atau tidak dari produk setelah tekanan sudah tercapai dan apabila terdapat 

ketidaksesuaian dengan standar yang sudah ditetapkan, tim QC Field akan melakukan 

pengambilan sampel dan verifikasi ulang. 

 

Gambar 11. Vacuum Exicator 

(Sumber: http://storage.jualo.com/) 

 

5.2.3. Kadar Air 

 

Analisa kadar air dilakukan dengan menggunakan Moisture Analyzer pada prinsip 

termogravimetri dimana air yang terkandung dalam sampel diuapkan dengan 

pemanasan oleh lampu halogen. Sampel yang akan dianalisis dihancurkan terlebih 

dahulu menggunakan blender untuk mempermudah analisa. Sebelum sampel 

dimasukkan, cawan aluminium diletakkan terlebih dahulu pada tempatnya, ditutup, 

http://storage.jualo.com/
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kemudian setelah satuan gram muncul, tombol tare ditekan untuk mengembalikan gram 

sampel menjadi 0. Setelah itu sampel sebanyak 1 gram diletakkan dalam cawan 

aluminium, ditutup, dan tombol start ditekan. Hasil kadar air dari sampel akan muncul 

pada layar monitor Moisture Analyzer. 

 

Gambar 12. Moisture Analyzer 

(Sumber: http://www.microscopesamerica.com) 

 

5.3. Tugas Khusus: Perbaikan Design Papan Display 

 

Pengendalian mutu secara visual dalam area produksi PT. MAYORA INDAH Tbk. 

Divisi Biskuit Jayanti akan dilakukan dengan penempatan papan display oleh tim QC 

Field. Design dari papan display biskuit ini dibuat melalui aplikasi AutoCAD. Papan 

memiliki panjang 2,4 m, lebar 1,5 cm, tinggi 1 m dan dimasukkan dalam suatu kotak 

yang memiliki roda sehingga dapat dipindahkan. Papan ini berfungsi untuk 

menampilkan biskuit secara visual dari sisi belakang dan depan. Biskuit yang di display 

akan diambil dari sisi kanan, kiri, dan tengah konveyor yang sedang berjalan. 

Pengambilan sampel akan dilakukan 1 jam sekali sehingga diketahui perubahan warna 

biskuit yang dihasilkan tiap jamnya.  

 

http://www.microscopesamerica.com/
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6. PEMBAHASAN 

 

Menurut International Standarization Organization (ISO), untuk memperoleh 

standarisasi mutu, suatu perusahaan harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan melalui konsultasi pengalaman, teknologi, dan hasil ilmu pengetahuan 

karena standar mutu yang dimiliki oleh suatu industri sangat mempengaruhi reputasi 

perusahaan, pertanggung jawaban produk, kepercayaan konsumen. PT. MAYORA 

INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti menerapkan standar mutu produk biskuit yang 

mengacu pada SNI 2973:2011. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengendalian mutu 

yang dulunya diterapkan dengan prinsip product oriented, sekarang berubah menjadi 

system oriented yang lebih mengutamakan sistem secara keseluruhan dalam suatu 

perusahaan mulai dari peralatan pendukung produksi, sumber daya manusia, sistem 

manajemen sampai dengan bahan baku. Pengawasan mutu bertujuan untuk mencegah 

kerusakan bahan baku ataupun produk sehingga produk yang dihasilkan lebih konsisten, 

selain itu dengan diterapkannya pengawasan, akan diketahui kelemahan yang terjadi 

saat proses produksi sehingga akan lebih cepat dilakukan perbaikan (Diena, 2012). 

 

Sebelum produksi berlangsung, dilakukan pengecekan seluruh sanitasi di area produksi 

mulai dari mesin dan alat yang digunakan serta kebersihan dari karyawan yang 

mengalami kontak langsung dengan produk. Menurut Winarno (2002), bahan baku 

mentah, peralatan dan mesin yang kontak langsung dengan makanan, air untuk 

pengolahan, dan peralatan yang menangani produk akhir dapat menjadi sumber 

kontaminasi. Sanitasi area produksi Biskuit Roma Kelapa dilakukan dengan 

pembersihan menggunakan cleaning agent yang memiliki standar food grade sehingga 

aman untuk digunakan di industri pangan. Selain pembersihan harian yang rutin, 

dilakukan juga pembersihan mingguan setiap hari minggu yang dilakukan untuk 

membersihkan seluruh alat-alat yang digunakan selama proses produksi.  

 

PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Bsikuit Jayanti menerapkan Sanitation Standard 

Operating Procedure (SSOP) yang menurut Purnawijayanti (2001) berupa prosedur 

untuk mempermudah perusahaan dalam menerapkan monitoring terhadap sanitasi yang 

sudah diterapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang maupun 
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kemungkinan pencemaran produk yang dapat terjadi misalnya lewat air yang 

digunakan, permukaan alat yang bersentuhan langsung dengan produk, sanitasi 

karyawan, komponen toksik, dan kesehatan karyawan. Kontaminasi silang dapat terjadi 

dari sarung tangan dan pakaian pekerja, bahan baku dan bahan pengemas, serta dari 

benda asing, sedangkan pencemaran produk dapat terjadi melalui pelumas yang 

digunakan, bahan kimia untuk membersihkan alat, kotoran dan debu, kontaminasi 

mikrobiologi, maupun pestisida yang digunakan baik didalam maupun diluar pabrik. 

Hasil dari pelaksanaan sanitasi yang dilakukan berupa checklist dan evaluasi tindakan 

koreksi terhadap ketidaksesuaian tindakan sanitasi. Implementasi dari SSOP dan GMP 

yang tepat dapat mempermudah penerapan HACCP sehingga menghasilkan produk 

yang baik, aman, dan bersih melalui berbagai prosedur. Mesin yang digunakan selama 

produksi, wadah, atau alat lain yang langsung bersentuhan dengan makanan biasanya 

menjadi sumber pencemaran sehingga harus terbuat dari stainless steel. Permukaan 

peralatan yang digunakan juga seharusnya tidak ada lubang atau celah sehingga 

menghindari hasil produksi terkontaminasi dengan jasad renik, unsur logam, oli, dan 

lain sebagainya. Peralatan yang digunakan untuk proses produksi beserta cara dan 

frekuensi pembersihannya dapat dilihat pada Lampiran 12, checklist cleaning harian alat 

QC Field dapat dilihat pada Lampiran 17, sedangkan checklist cleaning area produksi di 

Line 2 dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

Penerapan sanitasi PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti juga dipastikan 

dengan swab test yang dilakukan terhadap karyawan, peralatan yang digunakan, dan 

udara. Swab test dilakukan secara mingguan terhadap karyawan yang berada pada 

central ktichen, molding, oven, dan packing meliputi pengecekan baju, celana, masker, 

penutup kepala, dan tangan, sedangkan swab test yang dilakukan pada alat produksi 

meliputi tong yang digunakan untuk menempatkan adonan, mixer, tilting, wiremesh, 

konveyor cooling, cetakan, dan meja packing. Swab test juga dilakukan pada udara 

meliputi udara di packing stacking, oven, cooling, dan molding conveyor. Pada bahan 

kemasan (cello) yang digunakan juga dilakukan swab test. Pemeriksaan meliputi uji 

TPC, E. coli, Coliform, dan Enterobacter, sedangkan untuk pemeriksaan ada atau 

tidaknya mould dan yeast hanya dilakukan pada swab test udara. Menurut Vries (1997), 

pengujian dengan metode TPC atau Total Plate Count dilakukan dengan pembiakan 
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sebagian dari sampel yang akan di uji, sehingga pertumbuhan mikroba dapat dilihat 

secara visual pada media. Kelemahan dari metode ini adalah hasil analisa yang kurang 

akurat karena metode ini tidak dapat membedakan jenis mikroba yang dianalisa.  

 

Pengujian bakteri Enterobacter dilakukan untuk mengindikasikan lebih lanjut 

keberadaan Salmonella sp., dalam hal ini bakteri Coliform yang termasuk dalam famili 

Enterobacteriaceae dijadikan sebagai indikator untuk menentukan ada atau tidaknya 

bakteri patogen yang mengkontaminasi suatu sumber air. Bakteri Coliform dapat 

menghasilkan senyawa etionin yang dapat memicu kanker apabila terakumulasi dalam 

jumlah banyak, selain itu coliform dapat menyebabkan gejala tipus, demam, mual, sakit 

perut, hingga hepatitis. Bakteri E. coli tergolong bakteri gram negatif yang memiliki 

strain patogen maupun non patogen. Suhu optimum untuk pertumbuhan E. coli adalah 

370C dengan pH 8,5. Mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung bakteri E. coli 

akan menyebabkan diare, tetapi bakteri ini sangat sensitif terhadap pemanasan sehingga 

kemungkinan kontaminasi pada makanan yang telah mengalami proses pemanasan 

sangat kecil (Maloha, 2002). Batas maksimum cemaran mikroba yang ditetapkan oleh 

perusahaan adalah sebanyak 1 x 104 koloni/g, Coliform < 20 APM/g, dan E.coli < 3 

APM/g. Batasan maksimum mould dan yeast yang dapat diterima melalui swab test 

yang dilakukan pada udara adalah 1 x 102 koloni/g. Swab test yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui keektifan metode cleaning yang dilakukan, jika dalam swab test 

terdapat cemaran mikroba yang berbahaya, akan di evaluasi lebih lanjut. 

 

Setelah melakukan pengecekan kebersihan peralatan, bahan baku yang digunakan untuk 

pembuatan Biskuit Roma Kelapa di PT. MAYORA INDAH Tbk. diperiksa terlebih 

dahulu kualitasnya oleh Quality Control. Air yang digunakan untuk proses produksi 

telah melalui proses penyaringan sehingga mencegah air terkontaminasi oleh kotoran 

dan aroma lainnya. Air yang digunakan untuk pembuatan biskuit biasanya memiliki pH 

netral (7-8) serta memiliki kandungan mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, 

dan fluoride sebanyak 50-100 ppm (Husin, 2003), sedangkan pemeriksaan tepung terigu 

yang merupakan bahan baku utama pembuatan Biskuit Roma Kelapa dilakukan secara 

visual meliputi warna, aroma, dan ada atau tidaknya kotoran. Pemeriksaan secara kimia 

dilakukan dengan pengecekan kadar air, pH, dan glutennya. Selain itu dilakukan juga 
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pengayakan bahan baku yang sifatnya bubuk atau butiran seperti tepung tapioka, tepung 

terigu, dan gula pasir untuk memastikan tidak ada kontaminan yang terkandung 

didalamnya. Ukuran ayakan yang digunakan untuk masing-masing bahan baku berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhannya dan setiap awal shift, tim QC melakukan pengecekan 

terhadap ayakan yang digunakan untuk memastikan ayakan yang digunakan bersih, 

kering, bebas korosi, dan tidak ada sobekan.  

 

 

 

Gambar 13. Inspeksi Bahan Baku 

 

Penataan bahan baku juga harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya kontaminasi 

silang. Bahan baku yang bersifat tepung diletakkan diatas palet pada satu area sehingga 

tidak langsung bersentuhan dengan lantai maupun dinding, sedangkan bahan baku yang 

bersifat cair diletakkan dalam drum pada satu area. Tujuan bahan baku diletakkan tidak 

bersentuhan langsung dengan dinding adalah untuk mempermudah proses cleaning dan 

mencegah terjadinya kontaminasi dari tembok (Brown et al., 2005). Terdapat beberapa 

bahan baku yang diletakkan diatas rak yang terbuat dari stainless steel sehingga tahan 

terhadap korosi dan suhu dingin maupun panas. Bahan baku yang sudah di uji 

Bahan Baku Datang

Pemeriksaan Kondisi Kemasan, 
Kuantitas, Dokumen, Sealing

Pengecekan Kualitas Bahan 
Baku oleh QC Laboratorium

Bahan Baku Digunakan untuk 
Proses Produksi
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kualitasnya di Laboratorium akan diberi label oleh tim QC di lapangan untuk 

mempermudah melakukan penerapan First In First Expired (FEFO). Form identitas 

bahan baku maupun bahan kemasan dapat dilihat pada Lampiran 14, CoA dari supplier 

bahan baku dapat dilihat pada Lampiran 13, sedangkan form incoming bahan baku yang 

dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 

Salah satu sumber kontaminasi mikroorganisme dalam suatu produk pangan adalah dari 

pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Sanitasi pekerja meliputi kebersihan 

tangan, rambut dan pakaian. Menurut Winarno dan Surono (2002), 90% tangan dan 

rambut pekerja mengandung bakteri Coliform, Staphylococcus, dan Enterobacter. 

Keberadaan dari bakteri ini dapat mengkontaminasi produk yang akan kontak langsung 

dengan tangan pekerja. Setiap pekerja yang masuk ke area produksi harus bebas 

aksesoris, menjaga kebersihan kuku, dan memakai APD (Alat Pelindung Diri) seperti 

topi, masker, jas, dan sepatu yang tertutup, selain itu pekerja juga diwajibkan untuk 

mencuci tangan dan menyemprotkan alkohol sebelum masuk ke area produksi untuk 

memastikan tangan steril. Area pencucian tangan pekerja sebelum masuk ke area 

produksi sudah tercukupi, antara lain dengan tersedianya wastafel dengan kran air yang 

tidak harus dibuka dengan tangan. Sanitasi pekerja PT. MAYORA INDAH Tbk. dapat 

dilihat pada Gambar 14. 

 

      

  (a)  (b)   (c) 
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 (d)  (e) 

Gambar 14. Personal Hygiene: (a) APD, (b) Wastafel (c) Foot Bath, (d) Alkohol, (e) 

Body Check 

 

Program pengendalian hama yang dilakukan dalam area produksi dilakukan dengan 

prinsip Integrated Pest Management (IPM) yang tujuannya adalah mencegah dan 

menangani aktivitas hama dengan beberapa metode yang sehingga hama dapat ditangani 

dalam jangka waktu yang panjang. Metode yang digunakan bersifat preventif yaitu 

dengan menghilangkan jalan masuknya hama yang potensial setelah diidentifikasi jalan. 

Hama dalam industri pangan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas baik 

bahan baku maupun produk yang dihasilkan, selain itu hama sangat berpotensi untuk 

menyebarkan berbagai penyakit bagi manusia. Penerapan IPM memberi keuntungan 

secara ekonomis karena menghemat biaya, sedangkan keuntungan terhadap kondisi 

lingkungan adalah meminimalisir pengunaan pestisida karena penggunaan pestisida 

yang berlebihan akan menyebabkan pencemaran baik terhadap lingkungan maupun 

kesehatan pekerja. Program pest kontrol dikenal dengan nama Integrated Pest 

Management (IPM) merupakan proses pengambilan keputusan untuk mengantisipasi 

dan mencegah aktivitas hama dan infestasinya dengan mengkombinasikan beberapa 

strategi untuk memperoleh pemecahan dalam pengontrolan hama dalam jangka panjang. 

IPM lebih bersifat pencegahan dibandingkan pembasmian hama. Tindakan-tindakan 

preventif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan jalan masuk hama yang 

potensial. (Koswara, 2006). PT. MAYORA INDAH Tbk. menjalin kerja sama dengan 

pihak ketiga yang melakukan pengendalian hama. Tindakan pengendalian hama yang 

dilakukan dibantu oleh tenaga atau teknisi pengendalian hama, alat bantu, serta bahan 



34 

 

 

kimia yang diperlukan. Jenis hama yang ditangani adalah kecoa, lalat, semut, tikus, 

nyamuk, cicak, dan kucing.  

 

Program pengendalian hama yang dilakukan diawali dengan peninjauan lapangan 

dengan beberapa indikator seperti bau, sarang, produk atau barang yang rusak oleh 

hama, dan jejak urine. Metode yang digunakan meliputi penempatan monitoring station 

pada area-area sensitif dan beberapa treatment seperti hot atau cold fogging, spraying, 

penempatan umpan, serta pemasangan glue trap. Program yang dilakukan tercantum 

dalam SOP (Standart Operating Procedure) yang berisi tentang prosedur serta 

pelaksanaan pengendalian hama, peraturan penggunaan pestisida dalam area produksi, 

gudang, kantor, dan laboratorium. SOP juga mencantumkan tentang bahan kimia yang 

digunakan serta Safety Data Sheet (SDS) yang berisikan tentang identifikasi bahan 

kimia yang digunakan, komposisi bahan aktif yang terkandung, identifikasi bahaya 

beserta penanganannya apabila kontak dengan kulit, mata, tertelan, terhirup, atau 

tumpah. SDS yang dimiliki juga mencantumkan prosedur penanganan, penyimpanan, 

ketahanan di lingkungan, dan metode pembuangan bahan kimia yang digunakan. 

Sertifikat yang dilampirkan meliputi ijin usaha pengendalian hama, sertifikat teknisi 

yang bersangkutan, serta sertifikat bahan kimia yang digunakan dari Dinas Kesehatan. 

Checklist dari monitoring station dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

    

(a)       (b) 

Gambar 15. Monitoring Station: (a) Tikus, (b) Serangga 

(Sumber: www.rentokil.co.id) 

 

 

http://www.rentokil.co.id/
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6.1. Proses Produksi 

 

Menurut Vail et al. (1978), kualitas biskuit yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

komposisi dan penanganan bahan sebelum proses produksi. Biskuit yang keras dapat 

disebabkan karena kurangnya proporsi lemak atau air dalam adonan, bentuk biskuit 

yang tidak rata dapat disebabkan karena pencampuran yang tidak rata, penanganan yang 

tidak sesuai, dan panas yang tidak merata saat pengovenan. Rasa yang hambar pada 

biskuit yang dihasilkan dapat disebabkan karena proporsi bahan baku tidak seimbang, 

sedangkan biskuit yang keras dan kering disebabkan karena penanganan yang terlalu 

lama atau pencampuran yang tidak tepat. Selama proses produksi, tim QC melakukan 

pengecekan masing-masing tahapan untuk memastikan setiap tahapnya dilakukan 

dengan baik. Pada tahapan mixing, tim QC melakukan pengecekan terhadap kecepatan 

dan waktu yang digunakan selama pencampuran adonan sehingga menghasilkan adonan 

yang sesuai standar (Kusdarini, 1997). Kualitas adonan yang dihasilkan dipengaruhi 

proses pencampuran yang dilakukan dimana pengadukan yang berlebihan akan merusak 

struktur gluten sehingga adonan menjadi panas dan biskuit lebih mudah retak ketika 

pengovenan, sedangkan pengadukan yang terlalu singkat akan menyebabkan adonan 

kurang elastis karena sulit menyerap air (Sunaryo, 1985). Menurut Matz (1978), 

pencampuran yang paling baik dilakukan untuk pembuatan biskuit adalah creaming 

method dimana tahap pertama adalah pencampuran gula dan lemak, kemudian 

dilakukan penambahan flavor, whey powder, garam, lesitin, dan tepung. Metode ini baik 

digunakan karena sifatnya yang continous sehingga memaksimalkan output dan 

meminimalkan waktu yang digunakan.  

 

Gluten merupakan protein utama yang terdapat pada tepung terigu yang terdiri dari 

gliadin dan glutenin yang sifatnya akan membentuk senyawa yang bersifat kenyal. 

Keberadaan gluten akan mempengaruhi volume pengembangan dan kualitas adonan. 

Sifat elastis dari gluten terbentuk saat pengadukan adonan akibat interaksi antar molekul 

glutenin yang membentuk polimer linear yang kemudian berinteraksi melalui ikatan 

hidrogen dan disulfida menghasilkan lapisan yang bersifat elastis, sedangkan protein 

gliadin memberikan sifat lengket pada adonan sehingga dapat menahan gas yang 

terbentuk selama proses pengembangan, selain itu gliadin juga berpengaruh terhadap 

ekstensibilitas dan viskositas adonan. Tepung terigu yang tidak memiliki kandungan 
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glutenin akan menghasilkan adonan yang kental tetapi tidak elastis. Rasio glutenin dan 

gliadin pada tepung terigu sangat berpengaruh terhadap keelastisitasan dan kekenyalan 

adonan yang dihasilkan (Astawan, 2004).  

 

Proses selanjutnya adalah tilting dan molding dimana adonan yang sudah tercampur 

dengan homogen dicetak dengan menggunakan rotary molder yang cetakannya 

berbentuk bulat dengan tulisan “Roma”. Pengawasan mutu yang dilakukan pada tahap 

ini adalah pemeriksaan penerapan SSOP yang dilakukan pada area tilting dan molding. 

SSOP harus diterapkan dengan baik untuk mencegah kontaminasi yang mungkin terjadi 

dari bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan alat maupun debu dan kotoran 

dari udara yang masuk sehingga prosedur sanitasi yang dilakukan harus memastikan 

bahwa alat yang dibersihkan sudah kering. Biskuit yang sudah di cetak kemudian masuk 

ke konveyor yang berjalan di dalam oven.  

 

Pengovenan merupakan tahap pematangan biskuit sehingga diperoleh biskuit matang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Winarno, et. al (1997), pengurangan 

kadar air dalam bahan pangan akan menurunkan kandungan vitamin dan zat warna yang 

terkandung didalamnya. Pengawasan yang dilakukan oleh QC pada tahap pengovenan 

adalah menjaga suhu oven yang digunakan sehingga biskuit yang dihasilkan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Suhu oven yang terlalu tinggi akan mengakibatkan 

terjadinya case hardening di mana permukaan dari biskuit sudah terlalu kering dan 

keras sedangkan bagian dalamnya masih belum matang, hal ini terjadi karena 

penghambatan menguapnya air dari dalam bahan pangan tersebut. Pengecekan suhu 

dilakukan secara berkala oleh tim QC dalam bentuk checklist monitoring oven yang 

dapat dilihat pada Lampiran 8.  

 

Pengovenan dapat dilakukan secara langsung melalui media panas yang mengalami 

kontak langsung dengan bahan pangan, maupun secara tidak langsung menggunakan 

alat pemanas yang akan menyebarkan udara panas ke dalam bahan pangan. Proses 

pengovenan menghasilkan perubahan tekstur, warna, aroma, dan rasa  dari bahan 

pangan. Suhu yang terlalu tinggi akan menghasilkan biskuit yang hangus sehingga 

warna kulit tidak menarik, sedangkan suhu oven yang terlalu rendah menghasilkan 
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biskuit dengan warna yang pucat. Suhu oven yang baik untuk produk biskuit adalah 

sekitar 180-2000C, tetapi apabila biskuit mengandung lebih banyak gula sebaiknya 

digunakan suhu yang lebih rendah untuk mencegah terbentuknya warna yang terlalu 

gelap akibat reaksi karamelisasi. Dalam proses pengovenan terdapat kemungkinan 

ditemukannya biskuit yang gosong, hal ini dapat disebabkan karena plat atau loyang 

yang sebelumnya menghasilkan biskuit yang gosong, penambahan air atau minyak 

berlebih, suhu pemanggangan terlalu tinggi, tidak tercampurnya adonan dengan air, dan 

penambahan gula yang berlebih (Casiraghi, 2006). 

  

Biskuit yang sudah matang dan keluar dari oven akan melewati area oil spraying yang 

bertujuan untuk memberikan efek warna pada biskuit yang sudah matang dan mencegah 

biskuit menjadi lengket. Biskuit kemudian ditranfer ke area cooling yang bertujuan 

untuk mendinginkan biskuit. Proses pendinginan bertujuan untuk memperoleh suhu 

biskuit mendekati suhu ruang atau 30-320C, hal ini bertujuan untuk mencegah 

pengembunan biskuit ketika dikemas, selain itu pendinginan bertujuan untuk 

memperbaiki tekstur gula dan lemak yang berubah ketika dioven. Sunaryo (1985) 

menambahkan bahwa proses pendinginan bertujuan untuk mencegah biskuit menyerap 

uap air, menghindari kontaminasi kotoran dari udara, dan mengembalikan tekstur 

biskuit yang berubah karena adanya lemak dan gula dalam bentuk cair.  

 

Biskuit yang sudah didinginkan dilakukan pengecekan dimensi dan beratnya sesuai 

dengan Tabel 4. Form Pengecekan Dimensi Biskuit dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 

Tabel 4. Standar Berat dan Dimensi Biskuit Matang 

Pengukuran Minimal Maksimal 

Berat (g) 5.6 6 

Diameter (mm) 47.5 49 

Tebal (mm) 7.8 8.2 

 

Biskuit yang sudah matang dikemas dengan mesin packing dan dihasilkan produk Roma 

Kelapa. Pengemasan produk bertujuan untuk melindungi produk hingga ke tangan 

konsumen. Karakteristik dari produk yang dikemas sangat berpengaruh terhadap metode 

penyimpanan dan shelf life dari produk. Suatu kemasan berfungsi untuk  memberikan 

perlindungan terhadap kerusakan fisik, oksigen, air, sinar, dan kotoran. Kemasan harus 
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berfungsi secara efisien dan ekonomis, memberi keterangan yang jelas, sebagai 

pengenalan produk, dan meningkatkan daya tarik penjualan (Syarief et al., 1989). 

Pengemasan produk Roma Kelapa terdiri dari kemasan primer yaitu polyethylene, 

sekunder berupa plastic bag, dan kemasan tertier berupa karton. 

 

Setelah dikemas, dilakukan pemeriksaan  kualitas Produk Roma Kelapa meliputi kadar 

air dan kebocoran kemasan. Pada awal shift, start mesin awal, dan setelah perbaikan 

mesin packing, dilakukan pengujian carbonize meliputi breaking strength kemasan, 

kualitas seal, dan label yang tertera pada kemasan. Pengambilan sampel finished good 

dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 shift setiap mesinnya secara acak dengan tujuan 

sampel yang diambil dapat mewakili seluruh data yang ada. Pengambilan sampel secara 

acak memberikan produk kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. 

 

Tim QC berperan untuk melakukan pengecekan terhadap metal detector yang terletak 

pada area tilting dan packing, selain itu tim QC di lapangan bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan label pada Biskuit Roma Kelapa yang di reject dimana jenis reject dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu reject kotor dan reject bersih. Form label yang tertera pada biskuit 

yang di reject dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

6.1.1. Analisa Kadar Air 

 

Analisa kadar air dilakukan dengan bantuan moisture analyzer. Perhitungan kadar air 

dilakukan secara wet basis dimana kadar air yang dihitung berdasarkan kandungan air 

yang berada dalam biskuit. Sebelum dilakukan pengukuran, sampel Biskuit Roma 

Kelapa dihancurkan terlebih dahulu. Kadar air sangat mempengaruhi umur simpan 

biskuit karena kadar air yang terlalu tinggi akan memperbesar kemungkinan 

mikroorganisme untuk tumbuh. Selain itu, kadar air yang tinggi juga dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan seperti perubahan flavor dan 

penggumpalan (Fance, 1964). Hasil pengujian kadar air pada Biskuit Roma Kelapa 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Kadar Air Biskuit Roma Kelapa PT. MAYORA INDAH Tbk.  

Tanggal Shift Rata-rata Kadar Air 

16 Januari 

2017 

1 1.86 

2 1.95 

3 2.05 

17 Januari 

2017 

1 1.82 

2 2.18 

3 1.78 

18 Januari 

2017 

1 1.89 

2 2.18 

3 1.78 

 

Berdasarkan analisis kadar air yang dilakukan, Biskuit Roma Kelapa sudah sangat 

memenuhi standar SNI 2973:2011 dimana kadar air maksimal yang terkandung dalam 

biskuit adalah 5%. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil analisa dan standar yang 

ditetapkan, akan dilakukan pengambilan sampel kembali untuk diverifikasi ulang. 

Kadar air dalam biskuit dapat dipengaruhi oleh kadar air awal dalam bahan bakunya. 

Selama proses pengovenan, kadar air dari adonan biskuit akan berkurang. Kadar air 

yang terlalu rendah akan menyebabkan warna biskuit terlalu gelap dan rasa yang pahit 

karena gosong, sedangkan apabila kandungan airnya terlalu tinggi, kerenyahan biskuit 

akan berkurang sehingga lebih mudah patah (cracking), selain itu, kadar air yang terlalu 

tinggi akan mempercepat perubahan flavor selama penyimpanan (Manley, 2000).  

 

Prosedur yang dilakukan oleh tim QC dilapangan sudah sesuai dengan instruksi kerja 

yang dimiliki oleh PT. MAYORA INDAH Tbk. dimana pengecekan dilakukan pertama-

tama dengan cawan aluminium diletakkan pada tempatnya, penutup alat ditutup, 

kemudian setelah satuan gram muncul, tombol tare ditekan. Setelah gram menunjukkan 

angka 0, sampel Biskuit Roma Kelapa yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam 

cawan aluminium sebanyak 1 gram dan penutup alat ditutup, hasil kadar air dari sampel 

akan langsung muncul pada layar monitor. Penghalusan sampel Biskuit Roma Kelapa 

bertujuan untuk mempersingkat waktu pengecekan, selain itu apabila pengukuran kadar 

air dilakukan hanya dengan memecah biskuit menjadi beberapa bagian, kadar air yang 

dihasilkan akan lebih rendah seperti yang dapat dilihat pada Gambar 16.  
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Gambar 16. Grafik Analisa Kadar Air Sampel dengan Penghalusan dan Pemecahan 

 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kadar air dari sampel yang dihaluskan 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel yang dipecah menjadi 

beberapa bagian. Menurut Hui (2006), sampel yang terlalu besar harus mengalami size 

reduction seperti dihaluskan dengan blender atau dipecah menjadi beberapa bagian. 

Penghalusan akan membuat sampel menjadi lebih homogen sehingga analisa menjadi 

lebih akurat karena prinsip dari analisa menggunakan Moisture Analyzer ini adalah 

dengan penguapan air yang berada dalam sampel yang setara dengan kadar air yang 

muncul pada layar monitor. 

 

6.1.2. Metal detector 

 

Menurut Fellows (2000), metal detector terdiri transmitter coil yang menghasilkan 

medan elektromagnetik yang konstan, receiver coil yang akan menerima sinyal 

gangguan ketika terdapat logam, dan standard wave analyzer yang mengatur lampu 

indikator, alarm, dan pemisahan produk. Metal detector yang terletak pada area tilting 

dan area packing wajib dilakukan pengecekan oleh tim QC secara berkala dengan 

dilakukannya pelewatan test piece, pengecekan tekanan, dan sensitivitas metal detector. 

Ukuran test piece yang digunakan berbeda dimana pada area tilting, test piece yang 

digunakan lebih besar dibandingkan pada area packing. Test piece Fe digunakan untuk 

mendeteksi besi dan baja, Non Fe untuk tembaga (Cu), aluminium (Al), perak (Ag), 
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nikel, dan kuningan. Test piece yang digunakan memiliki tingkat kemudahan dalam 

pendeteksiannya. Test piece Fe paling mudah terdeteksi, yang kedua adalah NonFe, 

sedangkan test piece jenis Stainless Steel adalah yang paling sulit terdeteksi. Sebelum 

test piece dilewatkan, harus terlebih dahulu disemprotkan dengan alkohol 70%. Menurut 

Ayliffe (1988), penyemprotan alkohol dapat mencegah kontaminasi mikroba yang 

mungkin terbawa dari test piece. Sensitivitas yang tercantum pada metal detector 

menunjukkan kemampuan metal detector dalam mendeteksi logam. Penurunan fungsi 

dari metal detector dapat disebabkan karena terjadi gesekan dengan mesin lain, 

konveyor belt aus, dan penambahan atau perubahan line yang tidak sesuai. Checklist 

monitoring metal detector dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) merupakan sistem pengendalian 

keamanan pangan dengan metode yang sifatnya preventif dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku hingga 

produk akhirnya untuk menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi, 

sehingga isi dari sistem HACCP adalah identifikasi dan analisa terjadinya kontaminasi 

atau kerusakan pada setiap tahapan yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah 

produksi (Daulay, 2000). Pengertian lain dari HACCP adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur keparahan bahaya, kemungkinan resiko yang dihasilkan, dan 

penetapan tindakan yang tepat dalam pengawasan. Penerapan HACCP harus diawali 

dengan adanya Pre-requisite Program (PRP) atau persyaratan dasar untuk 

mendeskripsikan kondisi lingkungan dalam industri pangan yang isinya adalah prosedur 

umum yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi dari setiap tahap dalam proses 

produksi.  

 

Critical Control Point didefinisikan sebagai titik dimana bahaya yang sudah 

diidentifikasi dapat dikurangi ataupun dihilangkan. Pada tahapan ini dilakukan 

pengawasan yang ketat yaitu dengan menjawab pertanyaan bagaimana (how), apa 

(what), siapa (who), dan kapan (when), sedangkan batasan kritis (Critcal Limit) adalah 

batasan yang tidak boleh terlampaui (Saparinto, 2006). Penentuan CCP dapat dilakukan 

dengan pengetahuan tentang potensi bahaya dari masing-masing proses produksi, 

tingkat keparahan bahaya, serta tindakan pencegahan yang ditetapkan. Titik kendali 
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kritis (CCP) yang ditetapkan adalah pada tahapan metal detector di area packing. Pada 

tahapan ini, bahaya yang diidentifikasi adalah bahaya fisik yaitu adanya kandungan 

logam dalam biskuit yang sudah matang. Fungsi dari metal detector harus dipastikan 

berjalan dengan baik sehingga tidak ada produk mengandung logam yang di by pass. 

Batasan kristisnya adalah dengan mendeteksi standar test piece yang terdiri dari Fe, 

NonFe, dan Stainless Steel.  

 

Monitoring yang dilakukan  adalah pengecekan metal detector dengan standar test piece 

dengan melewatkannya dibagian tengah dari metal detector oleh tim QC di lapangan 

secara berkala. Pengecekan tekanan angin dilakukan untuk memastikan tekanan angin 

yang digunakan sudah sesuai untuk membuka rejector oleh tim QC di lapangan. 

Perawatan metal detector secara teknis dilakukan dengan metode preventive 

maintenance oleh teknisi. Metal detector harus dipastikan tidak ada gangguan noise 

oleh tim produksi, teknik, dan QC ketika terjadi indikasi rejection. Tindakan korektif 

yang dilakukan adalah dengan hold produk dan verifikasi dengan melewatkan produk 

pada metal detector yang berfungsi dengan baik, selain itu metal detector juga dapat di 

kalibrasi dan setting ulang sensitivitasnya, sedangkan untuk memastikan tekanan angin 

sesuai, dilakukan pengecekan distribusi angin dari kompresor. Apabila peformance dari 

metal detector sedang turun, akan dilakukan verifikasi ulang oleh tim QC. Tindakan 

pencegahan yang ditetapkan pada tahap metal detecting sudah terkontrol dan diterapkan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan seperti yang 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Metal detector yang terletak di area packing memang 

dirancang spesifik untuk menurunkan ataupun menghilangkan potensi bahaya fisik yaitu 

kandungan logam yang mungkin masih terkandung dalam biskuit yang sudah matang. 

Evaluasi dan review dari tim HACCP dilakukan selama 6 bulan sekali untuk 

memastikan CCP dikendalikan dengan baik.  

 

6.1.3. Uji Kebocoran dengan Metode Vacuum 

 

Menurut Syarief et al. (1989), faktor yang berpengaruh terhadap kerusakan produk 

adalah adanya bahan kimia pengawet, kontaminasi kontainer, atmosfer bebas, respirasi 

produk, dan yang paling sering terjadi adalah kebocoran. Pengujian kebocoran kemasan 

dilakukan dengan menggunakan Vacuum Exicator dan prosedur yang dilakukan sudah 
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sesuai dengan instruksi kerja yang dibuat oleh PT. MAYORA INDAH Tbk. dimana 

pertama-tama, produk yang akan diuji ditempatkan dibawah alat pemberat dengan 

posisi seal tengah berada pada bagian atas dan dengan kondisi lipatan terbuka, 

kemudian vacuum exicator ditutup. Setelah itu, kran angin dinyalakan dengan memutar 

searah jarum jam baru kemudian motor vacuum dihidupkan. Pengecekan ada atau 

tidaknya kebocoran pada kemasan dilakukan dengan pengamatan ada atau tidaknya 

gelembung yang keluar dari kemasan saat tekanan mencapai -0.03 MPa.  

 

Menurut Anderson (1989), pengujian kebocoran menggunakan metode tes gelembung 

adalah yang paling umum digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran 

pada suatu kemasan dimana penggunaan metode ini memungkinkan mendeteksi hingga 

ukuran lubang 0,005 inch. Volume air yang digunakan untuk uji kebocoran dengan 

metode ini harus memastikan produk terendam seluruhnya. Sensitivitas uji ini dapat 

ditingkatkan dengan pemanasan produk sehingga meningkatkan tekanan dalam 

kemasan. Meskipun produk di dalam kemasan tidak akan rusak karena air, metode ini 

masih dianggap sebagai destructive test, selain itu metode ini termasuk subjektif karena 

membutuhkan ketelitian dari personal yang melakukan uji. Kelemahan dari uji ini 

adalah kebocoran yang terdapat pada kemasan tidak dapat diukur seberapa besar atau 

kecilnya, hanya dapat diketahui letaknya. Hasil pengamatan kebocoran kemasan produk 

Roma Kelapa dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Pengecekan Kebocoran Kemasan Biskuit Roma Kelapa (Januari 2017) 

 
Keterangan:V: Bagian vertikal 

 H: Bagian horizontal 

 S: Bagian siku 

 L: Terinjak krimper 

 

Pemeriksaan kebocoran dilakukan selama secara berkala dengan 2 sampel, kemudian 

apabila terjadi kebocoran pada salah satu sampel, dilakukan verifikasi ulang pada 

Biskuit Roma Kelapa dari mesin yang sama. Kebocoran kemasan biasanya disebabkan 

mesin packing, sehingga mesin seharusnya diperiksa sekala berkala.  

 

6.1.4. Uji Carbonize dan Kodifikasi Kemasan 

 

Proses sealing kemasan yang baik akan meminimalisasikan kemungkinan produk 

mengalami kebocoran dimana pada pengujian ini, mesin sealing dipastikan 

menghasilkan produk yang tidak mengalami partial burning maupun pengkerutan. 

Kualitas seal yang baik dapat ditentukan dengan memastikan suhu setting yang 

ditetapkan sudah tercapai dan stabil, selain itu sealing tool harus dipastikan 

kebersihannya untuk menghindari adanya sisa kemasan yang menempel. Uji carbonize 

merupakan tahap awal untuk memastikan seal dan bridge pada kemasan memiliki 

kualitas yang baik dengan melewatkan kertas karbon pada sealing tool. Hasil dari uji 

carbonize dapat dilihat pada Gambar 17. 
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(a)             (b) 

 

Gambar 17. Hasil Uji Carbonize Mesin Packing Biskuit Roma Kelapa PT. MAYORA 

INDAH Tbk. (Januari 2017): (a) OK, (b) Not OK 

 

Pada gambar diatas terlihat perbedaan antara hasil uji carbonize yang baik dan yang 

tidak dimana hasil yang baik akan menunjukkan bahwa bridge terpotong sempurna dan 

tidak melekat, selain itu seal yang baik akan ditunjukkan dengan hasil kertas karbon 

yang masih terlihat hingga lembar ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kondisi 

mesin. Mesin yang belum di setting atau telah mengalami perbaikan diperiksa kualitas 

seal dan bridge yang dihasilkan dengan uji carbonize. Setelah produk dikemas, 

dilakukan pemeriksaan kodifikasi yang tercantum baik pada kemasan primer, maupun 

kemasan tertiernya (karton). Kodifikasi harus mencantumkan tanggal dan jam produksi, 

tanggal kadaluarsa, kode pengawas yang bertugas, nomor mesin, dan line yang 

memproduksi, tujuannya adalah untuk mempermudah penelusuran masalah jika terjadi 

komplain oleh konsumen (traceabliity system). Pemeriksaan kodifikasi kemasan produk 

Roma Kelapa PT. MAYORA INDAH Tbk. dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

6.1.5. Pemeriksaan Visual Mutu Biskuit: Perbaikan Design Papan Display 

 

Pemeriksaan mutu dan kualitas dari biskuit yang dihasilkan juga dilakukan dengan 

peninjauan visual meliputi aroma, rasa, tekstur, dan terutama adalah warna. Aroma yang 

dimiliki biskuit dihasilkan dari bahan yang digunakan seperti lemak, rasa yang dimiliki 
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biskuit cenderung berhubungan dengan aroma, tekstur biskuit yang baik adalah renyah 

sehingga mengindikasikan biskuit memiliki kadar air yang rendah. Dilihat dari segi 

warna, biskuit yang baik memiliki warna cenderung kuning kecoklatan tergantung dari 

bahan baku yang digunakan. Warna merupakan faktor yang paling menentukan mutu 

dan kualitas dari biskuit, selain itu  secara visual biskuit pertama kali dilihat dari 

warnanya sehingga warna menjadi karakteristik organoleptik yang penting dalam suatu 

produk pangan (Winarno, 2004). Pengendalian mutu secara visual dalam area produksi 

PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti akan dilakukan dengan penempatan 

papan display oleh tim QC Field seperti yang dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Perbaikan Design Papan Display 
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Design dari papan display biskuit ini dibuat melalui aplikasi AutoCAD. Papan memiliki 

panjang 2,4 m, lebar 1,5 cm, tinggi 1 m dan dimasukkan dalam suatu kotak yang 

memiliki roda sehingga dapat dipindahkan. Papan ini berfungsi untuk menampilkan 

biskuit secara visual dari sisi belakang dan depan. Biskuit yang di display akan diambil 

dari sisi kanan, kiri, dan tengah konveyor yang sedang berjalan. Pengambilan sampel 

akan dilakukan 1 jam sekali sehingga diketahui perubahan warna biskuit yang 

dihasilkan tiap jamnya. Sampel biskuit akan dimasukkan ke dalam plastik yang 

kemudian di vakum. Warna dari biskuit dibentuk melalui proses pengolahan, 

pemanggangan akan menghasilkan warna coklat pada biskuit akibat dari reaksi Mailard. 

Menurut Ketaren (2008), kerusakan lemak karena oksidasi akan mengakibatkan warna 

dari biskuit menjadi semakin gelap. Kerusakan biskuit akibat oksidasi lemak terjadi 

apabila biskuit mengalami kontak dengan oksigen, sedangkan hidrolisis lemak akan 

terjadi apabila biskuit mengalami kontak dengan uap air. Jenis kemasan yang berupa 

plastik akan meningkatkan kemungkinan masuknya udara melalui pori-pori plastik.  

 

6.2. Pasca Produksi 

 

Finished Good (FG) yang diproduksi kemudian akan ditransfer ke area warehouse FG 

untuk kemudian didistribusikan. Warehouse FG memiliki tanggung jawab atas 

penerimaan FG dari bagian produksi, penyimpanan FG dengan aman dan rapi, 

pengambilan FG untuk pengiriman, pengepakan, dan pencatatan pengiriman yang tepat. 

Aktivitas dasar yang dilakukan dalam warehouse FG adalah receiving (unloading) 

dimana dipastikan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang datang sesuai dengan 

aturan perusahaan, put away dimana dilakukan penempatan produk oleh material 

handling, dan storage atau penyimpanan dimana FG disimpan sementara sebelum 

dikirim ke konsumen. Metode penanganan dan penyimpanan tergantung pada 

karakteristik produk. Setelah itu tahap order picking dimana dilakukan pemindahan FG 

dari gudang untuk memenuhi demand. Proses selanjutnya adalah shipping atau loading 

dimana dilakukan pemeriksaan ulang kendaraan dan FG yang akan dikirim (Hambali, 

2009).  

 

Penggunaan palet dilakukan untuk mempermudah proses pemindahan FG. Menurut 

Setijadi (2015), hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan FG di palet adalah 
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beban maksimum, ketinggian tumpukan, kesesuaian dengan barang, serta racking 

system. Pemilihan jenis palet dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti 

material palet, ukuran, dan 2 ways-4 ways. Ukuran FG dalam bentuk karton dan ukuran 

palet harus disesuaikan kaitannya dengan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. 

Tingkat kesesuaian ukuran karton dan palet dibagi menjadi 2 jenis yaitu underhang dan 

overhang seperti yang dapat dilihat pada Gambar 19. Metode penumpukan karton yang 

digunakan PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti adalah metode interlock 

dimana penyusunan karton pada palet saling mengunci sehingga meminimalisasikan 

kemungkinan susunan roboh ketika dipindahkan seperti pada Gambar 20. Karton box 

harus dapat berfungsi sebagai pelindung dan pada saat ditumpuk tidak boleh penyok 

atau berubah bentuk. Beberapa karton box yang disusun lurus dimana dinding karton 

saling bertemu mempunyai kekuatan yang paling bagus. Ketika menumpuk kotak, 

pastikan semua kotak disejajarkan dengan baik. Jika memungkinkan, tumpuk wadah 

tersebut sehingga sudut kotak dan sudut palet bertemu. Palet yang digunakan sebagai 

landasan tumpukan barang harus memiliki ukuran yang sesuai. Ukuran yang lebih besar 

akan mengurangi efisiensi ruangan. Sementara bila penggunaan palet kayu sebagai 

landasan memilikiukuran lebih kecil dibanding besarnya susunan karton box akan 

berakibat dinding karton box bagian luar tidak menumpang pada palet dan 

menggantung.  

 

`  

(a) (b) 

Gambar 19. Kesesuaian Ukuran Palet dan Karton: (a) underhang, (b) overhang 

(Sumber: Setijadi, 2015) 
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Gambar 20. Pola Penumpukan Karton: Interlock 

(Sumber: https://www.tneutron.net) 

Penyusunan palet yang memuat finished good dilakukan dengan metode stacking frame 

dengan menumpuk palet pada kerangka yang dapat dipasang atau dipindah apabila 

diperlukan, selain itu palet dapat ditumpuk dengan ketinggian tertentu. Metode palet 

load yang digunakan adalah metode drive in dimana terdapat aisle diantara rak untuk 

jalan masuk forklift sehingga dapat mempermudah pengambilan FG. Metode ini juga 

cocok digunakan untuk kapasitas penyimpanan yang besar. Palet yang digunakan adalah 

palet kayu, sedangkan material handling yang digunakan dalam gudang FG adalah 

reach truck, forklift, dan handlift. 
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7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

 

 Pembuatan produk Roma Kelapa dilakukan melalui pencampuran, pencetakan, 

pengovenan, pendinginan, dan pengemasan. 

 PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit Jayanti telah melakukan proses 

produksi Roma Kelapa dengan baik mulai dari penanganan bahan baku hingga menjadi 

finished good. 

 Peran QC sebelum proses produksi adalah pengecekan sanitasi dan alat 

karyawan, pemeriksaan bahan baku yang datang, pengambilan sampel, dan pemberian 

label pada bahan baku yang sudah release. 

 Peranan QC Field saat proses produksi adalah verifikasi metal detector, 

pengecekan kodifikasi dan kebocoran kemasan, pengecekan kadar air produk, dan 

pemeriksaan setting oven. 

 Peranan QC Field pasca produksi adalah pemeriksaan kualitas dan kuantitas 

produk dari area produksi hingga ke tangan konsumen. 

 Perbaikan design papan display biskuit dilakukan dengan perincian ukuran serta 

pembuatan design dalam bentuk 3D. 

 

7.2. Saran 

 

Pengawasan mutu produk Roma Kelapa PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi Biskuit 

Jayanti meliputi konsistensi pekerja maupun sistemnya harus dipertahankan. Operator 

yang menggunakan mesin sebaiknya lebih mengetahui cara penggunaan mesin yang 

baik dan benar sehingga kondisi mesin lebih terjaga sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan munculnya Walk in Process (WIP). Karyawan sebaiknya dibekali dengan 

pengetahuan menyeluruh mengenai Good Manufacturing Practices sehingga mutu dari 

produk Roma Kelapa dapat dijamin. Pelatihan lainnya seperti ISO 22000, 9001, dan 

sistem jaminan halal juga harus dipenuhi karena masih ada karyawan yang belum 

mengikuti pelatihan tersebut, selain itu pengadaan papan display juga seharusnya 

dilakukan untuk meningkatkan pengawasan mutu produk secara visual. 
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9. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Syarat Mutu Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan SNI 01-3751-

2009 
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Lampiran 2. Standar Mutu Tepung Tapioka menurut SNI 3451:2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Keadaan

1.1 Bentuk - serbuk halus

1.2 Bau - normal

1.3 Warna - putih, khas tapioka

2 Kadar air (b/b) % maks. 14

3 Abu (b/b) % maks. 0,5

4 Serat Kasar (b/b) % maks. 0,4

5 Kadar Pati (b/b) % min. 75

6 Derajat Putih (MgO=100) - min. 91

7 Derajat Asam ml NaOH 1N/100g maks. 40

8 Cemaran Logam mg/kg maks. 4

8.1 Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,2

8.2 Timbal (Pb) mg/kg maks. 0,25

8.3 Timbah (Sn) mg/kg maks. 40

8.4 Merkuri (Hg) mg/kg maks. 0,05

9 Arsen (As) mg/kg maks. 0,5

10 Cemaran Mikroba

10.1 TPC ( 350C, 48 jam) koloni/g maks. 1 x 106

10.2 E.coli APM/g maks. 10

10.3 B. cereus koloni/g < 1 x 104

10.4 Kapang koloni/g maks. 1 x 104



56 

 

 

 

Lampiran 3. Standart Mutu Lesitin menurut SNI 01-4457-1998 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Air (b/b) % maks. 0,9

2 Bagian tak larut aceton % min. 60

3 Bilangan peroksida - maks. 5

4 Kekentalan (250C) Ps 60-110

5 Cemaran Logam

5.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 2

5.2 Tembaga (Cu) mg/kg maks. 30

5.3 Seng (Zn) mg/kg maks. 40

5.4 Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,03

6 Cemaran Arsen mg/kg maks. 1

7 Cemaran Mikroba

7.1 TPC koloni/g maks. 104

7.2 Bakteri bentuk coli APM/g maks. 20

7.3 E.coli koloni/10g negatif

7.4 Salmonella koloni/25g negatif

7.5 Khamir koloni/g maks . 10

7.6 Kapang koloni/g maks. 10
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Lampiran 4. Standart Mutu Tajin Susu Bubuk menurut SNI-01-4220-1996  

 

 

Lampiran 5. Standar Mutu Minyak Sawit menurut SNI 7709-2012 
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Lampiran 6. Label Biskuit Reject 

 

Reject oleh:      Proses       Packing 

Tanggal Produksi: 

Produk: 

Line/ Shift: 

Kategori Reject: 

    Berat: 

Petugas QC:   Petugas Timbang:      

 

 

 

Lampiran 7. Checklist Monitoring Station Pest Control 

Date of Service Type of Service 

Technician 
Month/Year Date Inspection Cleaning 

Replacement 

Others Glue 

Pad 

UV 

Light 

Jan-17 

       Feb-17               

 

Lampiran 8. Checklist Monitoring Oven 

Jam Suhu Waktu 

   

 
    

 

Lampiran 9.  Checklist Monitoring Metal detector 

Shift Jam 

Metal Test  
Tekanan 

Angin 
Sensitifitas 

Paraf 

Keterangan 
Fe 

Non 

Fe 
SS Produksi QC 

I 
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Lampiran 10. Kontrol Kodifikasi Kemasan Produk Biskuit Roma Kelapa 

Nomor 

Mesin 

Expired Date 

Cello 
Karton 

Jam 

  

    

    

    

    

     

Lampiran 11. Checklist Cleaning Area Produksi Line 2 

No Objek Parameter Standar Inspeksi Keterangan 

1 
Tilting 

Conveyor 
Bersih, tidak ada sisa adonan 

  

2 Molding Bersih, tidak ada sisa adonan 
  

3 Oven Line 2 Bersih, tidak berdebu 
  

4 
Cooling 

Conveyor 

Bersih, tidak ada serpihan 

biskuit   

5 Stacking 
Bersih, tidak ada serpihan 

biskuit   

6 Packing Table 
Bersih, tidak ada serpihan 

biskuit   

7 Mesin Packing 
Bersih, tidak ada serpihan 

biskuit 
    

 

Lampiran 12. Standar Pembersihan Area Poduksi 

No Area Treatment Konsentrasi 
Waktu 

Kontak 
Frekuensi Verifikasi 

1 Produksi 
Pembersihan lantai 

dan dinding 

- 
Sampai 

bersih 

Harian 

Bersih 1.1. Packing 

Pembersihan 

dinding, pintu, 

lantai dengan 

vacuum cleaner, 

lobby duster Mingguan 

  

Dinding dan pintu 

di lap dengan kain 

lembab yang 

dibasahi air bersih 
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Lantai dipel dengan 

air 

1.2. Mixing 

Pembersihan 

plavon, dinding, 

pintu, dan lantai 

dengan vacuum 

cleaner, lobby 

duster 

  

Dinding dan pintu 

di lap dengan kain 

lembab yang 

dibasahi air bersih 

  

Lantai dipel dengan 

air 

1.3. 
Selasar 

produksi 

Pembersihan 

dinding, pintu, 

lantai dengan 

vacuum cleaner, 

lobby duster 

  

Plavon, dinding, 

pintu, dan lantai 

dibersihkan dengan 

vacuum cleaner dan 

lobby duster 

1.4. Recycle 

Plavon, dinding, 

pintu, dan lantai 

dibersihkan dengan 

vacuum cleaner dan 

lobby duster 

  

Plavon, dinding,dan 

pintu di lap dengan 

kain lembab yang 

dibasahi air bersih 

1.5. 
Air 

Shower 

Seluruh permukaan 

disemprot 

menggunakan angin 

Setiap 

shift 

  

Permukaan dinding, 

atap, dan lantai di 

lap menggunakan 

air bersih dan 

sanitasi dengan 

alkohol 

70% 
Sampai 

kering 
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2 
Mesin 

Mixer 

Mixer dibersihkan 

menggunakan 

vacuum cleaner 

- 

Sampai 

bersih 

Mingguan 

  

Permukaan dibilas 

dengan kain lap 

yang dibasahi 

alkohol 

70% 

Setiap 

akhir shift 

  

Body dan cover 

mixer dibersihkan 

dengan kain lap dan 

vacuum cleaner 

- 

3 
Belt 

Conveyor 

Spray volumetric 

dengan alkohol 
70% 

Sampai 

kering 

Mingguan 

  

Dibersihkan dengan 

kain lap dan 

Vacuum atau Spray 

Air Compressor 

- 
Sampai 

bersih 

4 
Roll 

Conveyor 

Dibersihkan dengan 

kain lap yang 

dibasahi dengan air 

bersih 

  

Dibersihkan dengan 

kain lap dan 

Vacuum atau Spray 

Air Compressor 

    

Dibersihkan dengan 

kain lap yang 

dibasahi dengan air 

bersih 
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Lampiran 13. Form CoA ( Certificate of Analysis) 

Certificate of Analysis 

No: 

Product Name  

Production Code  

Packing Date  

Type of Packaging  

Customer Name  

 

 

Analysis Parameters Result Methods 

   

   

   

   

   

 

 

Approved by, 

 

 

Name 
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Lampiran 14. Form Identifikasi Bahan Baku atau Bahan Kemas 

Tanggal 

Kedatangan 
  Pallet Ke: 

Material 
 

 Merk 
 

Pemasok 
  

Produsen 
  

Total Kedatangan 
  

No. PO/ No. 

Mobil   

Prod./ Exp.Date 
  

No. Lot/ Batch 
  

Jumlah/ Pallet 
  

Keterangan 
  

Pengawas 

Gudang 

QC PM/ 

RM 
Status 

  RELEASE 
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Lampiran 15. Pohon Keputusan CCP (Critical Control Point) 
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Lampiran 16. Form Incoming Bahan Baku 

No Jam 
Jenis 

RM 
Merk Supplier Produsen Negara 

L/ 

I 

No. 

PO 
Jumlah Sat 

No. 

Lot/Batch 

Prod/Exp 

Date 

AQL 

Status Jumlah Ac/ 

Re Sampel Reject 

                                  

                                  

 

No 

Hasil Pengecekan QC Incoming 

Kondisi Fisik Bahan Baku 

Sanitasi Jenis 

Kemasan 
CoA 

Halal Organoleptik 

Mobil Produk Label Sertifikat Status Tekstur Aroma Warna 

                      

                      

 

Hasil Analisa Laboratorium 

No. Mobil No. Segel Keterangan 
Kimia Organoleptik 

    Tekstur Aroma Warna Rasa 
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Lampiran 17. Checklist Cleaning Harian Alat QC Field 

No Alat Kondisi Standar 
Cara 

Kerja 
Hasil Keterangan 

1 Timbangan         

  a. Pan 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
3, 1, 4     

  b. Body 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1     

  c. Kaki Timbangan 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1     

2 Moisture Analyzer         

  a. Pan 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
3, 1, 4     

  b. Body 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1     

  c. Kaki MC Analyzer 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1     

  d. Cover 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
3, 1     

3 Callper (Sigmat)         

  a. Body 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
3, 1, 4     

4 Vacuum Chamber         

  a. Bagian Luar Body 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1     

  b. Bagian Dalam Body 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1     

  c. Motor Vacuum 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
1, 3, 5     

  d. Selang Air 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
2, 1, 5     

5 Blender         

  
a. Dry Mill (Gelas 

Plastik) 

Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 

3, 2, 1, 

4 
    

  b. Motor Blender 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 
1, 5     

  c. Pisau Blender 
Bersih, tidak ada kotoran yang 

menempel 

3, 2, 1, 

4 
    

Keterangan:  

1. Dilap dengan kain kering 

2. Dilap dengan kain basah (kanebo) 

3. Dibersihkan dengan kuas 

4. Disemprot dengan alkohol 

5. Disemprot dengan angin
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Lampiran 18.  Pengecekan Dimensi Biskuit 

Jam 
Tebal Mentah Berat Mentah 

1 2 3 4 5 Rata-rata 1 2 3 4 5 Rata-rata 

                          

                          

 

Jam 

Dimensi Biskuit 

Diameter (mm) Tebal (mm) 

1 2 3 4 5 Rata-rata 1 2 3 4 5 Rata-rata 

                          

                          

 

Jam 
Berat Biskuit Sebelum Spray Oil (g) Biskuit Setelah Spray Oil (g) Minyak (g) 

1 2 3 4 5 Rata-rata 1 2 3 4 5 Rata-rata 1 2 3 4 5 Rata-rata 

                                      

                                      

 

Jam 

Family Pack 

Isi 

(pcs) 

Netto/pack 

(gram) 

Bruto/karton 

(kg) 
% susut MC (%) 
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Lampiran 19. Presensi Kerja Praktek di PT. MAYORA INDAH Tbk. Divisi 

Biskuit Jayanti 

 

Lampiran 20. Formulir Penilaian Kerja Praktek di PT. MAYORA INDAH Tbk. 

Divisi Biskuit Jayanti 

 

Lampiran 21. Plagscan Laporan Kerja Praktek 


