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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek 

 

Perkembangan industri di bidang pangan saat ini sudah berkembang pesat dalam hal 

teknologi maupun inovasi. Kondisi tersebut menuntut masyarakat serta penulis selaku 

mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang semakin sadar akan adanya berbagai produk pangan untuk mencukupi 

kebutuhan zat gizi dengan tidak mengabaikan aspek kualitas untuk menunjang kesehatan. 

Selain itu, penulis juga dituntut untuk sadar bahwa pengetahuan serta pengalaman yang 

luas dalam teknologi seputar ilmu pangan.  

 

Tidak hanya hanya pengetahuan yang dibutuhkan, pengalaman kerja juga dibutuhkan 

untuk dapat mengimbangi perkembangan industri pangan. Masalah serta rintangan akan 

selalu ada ketika sudah benar-benar terjun ke lapangan. Maka dari itu, dengan adanya  

pengalaman kerja dapat menjadi bekal yang cukup.  Dengan dilakukannya Kerja Praktek 

(KP), akan diperoleh banyak sekali pembelajaran mengenai hal apa saja yang 

sesungguhnya akan terjadi di dunia kerja, sehingga tidak hanya teori yang ada pada 

perkuliahan saja yang dapat diperoleh, namun pengalaman praktek di lapangan juga dapat 

diperoleh. Selama berkuliah di Fakultas Teknologi Pangan didapatkan berbagai ilmu 

pengetahuan dan juga teori seputar bidang pangan seperti bagaimana cara mengolah 

makanan dengan baik dan benar, apa saja karakteristik dari bahan pangan, pengawasan 

serta penjaminan mutu dan mesin & peralatan yang ada pada industri pangan serta mata 

kuliah lainnya yang memiliki kaitan dengan industri pangan. 

 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam Program Studi 

Teknologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Kegiatan Kerja Praktek 

bertujuan untuk melengkapi serta mengaplikasikan berbagai teori yang telah didapatkan 

selama duduk di bangku perkuliahan, diharapkan mampu mengaplikasikan suatu konsep 

mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam suatu industri pangan yang 

terjadi secara riil, serta mempersiapkan para mahasiswa untuk siap masuk kedalam dunia 

kerja usai menempuh jalur pendidikan. 
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1.2. Tujuan Kerja Praktek 

 

Tujuan dari dilakukannya Kerja Praktek (KP) pada  PT Sido Muncul, Bawen: 

 Menerapkan dan mengimplementasikan dasar-dasar teori yang telah diperoleh selama 

masa perkuliahan. 

 Mendapatkan gambaran mengenai situasi di dalam dunia kerja. 

 Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai hal-hal yang ada 

kaitannya dengan bidang pangan. 

 Mengetahui masalah–masalah yang memiliki keterkaitan dengan bidang pangan yang 

seringkali muncul di lapangan serta dapat belajar menemukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

 

1.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 

Kerja Praktek dilakukan di PT Sido Muncul yang memiliki lokasi di Bergas, Klepu, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah selama 20 hari kerja dan dimulai pada 6 Februari 

2017 dan berakhir pada 3 Maret 2017. 

 

1.4. Metode Kerja Praktek 

 

Metode yang diterapkan pada kerja praktek ini adalah dengan pengamatan langsung, 

diskusi di tempat kerja praktek, dan melalui literature study yang memiliki keterkaitan 

dengan kerja praktek.  Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama melakukan kerja 

pratek ialah: 

 Orientasi pabrik. 

 Melakukan diskusi dengan pihak Quality Control (QC) dalam hal pengawasan mutu 

dimulai dari bahan baku sampai dengan produk akhir. 

 Melakukan pengamatan serta praktek secara langsung mengenai kegiatan 

pengawasan mutu. 

 Studi pustaka dengan mengumpulkan literature-literature terkait yang dijadikan 

rujukan serta pelengkap dari data yang diperoleh selama melakukan kerja praktek. 
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2. PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

 

PT Sido Muncul berawal dari usaha rumah tangga yang dirintis oleh Ny Rakhmat 

Sulistyo, seorang pedagang jamu di Yogyakarta pada tahun 1940, bersama tiga 

karyawannya. PT Sido Muncul pertama kali didirikan sebagai industri jamu rumahan 

yang diberi nama Sido Muncul yang memiliki arti “impian yang terwujud” pada tahun 

1949, namun pada tahun 1941, jamu Tolak Angin sudah terfomulasikan terlebih dahulu 

dengan nama Jamu Tujuh Angin. Usaha jamu tersebut terus berkembang sehingga beliau 

ingin membuat jamu dalam bentuk yang lebih efisien dan praktis yaitu dalam bentuk 

serbuk, sehingga pada tahun 1951, seiring dengan kepindahannya ke kota Semarang, 

beliau mendirikan pabrik jamu bernama PT Sido Muncul. Pada tahun 1970, persekutuan 

komanditer dibentuk dengan nama CV Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul. Logo dari 

PT Sido Muncul dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logo Sido Muncul 
(Sumber: http://www.sidomunculstore.com) 

 

Lokasi pabrik pada awalnya berada di Jalan Mlaten Trenggulun, namun karena 

permintaan yang semakin banyak, maka lokasi pabrik dipindah ke lingkungan Industri 

Kecil yang berada di Jalan Kaligawe Semarang pada tahun 1984. Pada tahun 1975, bentuk 

usaha akhirnya diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan diberi nama dengan PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Perkembangan PT Sido Muncul semakin lama 

semakin pesat. Modernisasi pengolahan serta produksi, jumlah karyawan yang bekerja di 

PT Sido Muncul juga semakin bertambah. Alasan ini kemudian mendorong PT Sido 

Muncul untuk dapat membangun pabrik baru yang lebih besar. Pabrik 
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Sido Muncul di Klepu didirikan pada 21 Agustus 1997 sebagai pabrik yang lebih besar 

dan modern serta untuk mengantisipasi kapasitas produksi yang semakin pesat yang 

ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan 

disahkan oleh Dirjen Pengawasan Obat Makanan, Bapak Drs. Wisnu Katim.  

 

Pabrik ini diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik 

Indonesia yaitu dr. Achmad Sujudi pada tanggal 11 November 2000. Pada saat yang sama 

pula, PT Sido Muncul juga menerima dua buah sertifikat, yaitu Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) setara 

dengan farmasi dan sertifikasi ini membuat Sido Muncul menjadi satu-satunya pabrik 

jamu bersandar farmasi. Pabrik baru ini sudah dilengkapi dengan divisi Quality Control 

(QC) dan Reasearch and Development (R&D) guna untuk mempertahankan mutu serta 

kualitas dari produk dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan produk. 

 

Pada tahun 2004, Sido Muncul membentuk divisi baru, yaitu Divisi Food dan membuat 

produk minuman energi “Kuku Bima Energi”, lalu Permen Tolak Angin, Permen Jahe 

Wangi dan Permen Kunyit Asem, disusul dengan minuman kesehatan seperti Sido 

Muncul Vitamin C-1000, Kuku Bima Kopi Ginseng, Kopi Jahe Sido Muncul, Susu Jahe, 

Alang Sari Plus, Colla Mill. Ada sekitar 250 jenis produk yang telah diproduksi oleh Sido 

Muncul dan telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara (Malaysia, Singapore, 

Brunei, dll), Australia, Korea, Nigeria, Hongkong, USA, Saudi Arabia, Mongolia dan 

Rusia. 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

 

Visi PT Sido Muncul yaitu menjadi perusahaan obat herbal, makananan minuman 

kesehatan dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan lingkungan, yang dapat dicapai dengan misinya yaitu: 

1. Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur 

berdasarkan penelitian. 

2. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 
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3. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar 

lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui 

pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopathy. 

5. Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang intensif. 

6. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. 

7. Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. 

 

2.3. Struktur Organisasi 

 

Perusahaan besar seperti PT Sido Muncul sangat memerlukan struktur organisasi yang 

jelas. Tujuan dari adanya struktur organisasi antara lain agar terdapat kejelasan pada 

tanggung jawab, job desk, dan juga wewenang yang jelas pada masing-masing divisi. 

Adanya struktur Pimpinan tertinggi pada PT Sido Muncul dipegang oleh presiden 

direktur. Bagian-bagian lain yang termasuk dalam struktur organisasi PT Sido Muncul 

adalah sebagai berikut: 

 

 Manajer Produksi 

Manajer produksi memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap seluruh kegiatan 

produksi. Tugas dari manajer produksi antara lain adalah merancang rencana dalam 

pelaksanaan produksi, membuat surat pertanggungjawaban kepada pimpinan 

produksi, mengkoordinir masalah pengaturan dari tenaga kerja pada bagian produksi, 

melakukan kerja sama dengan unit lain untuk melaksanakan kegiatan produksi.  

 

 Manajer Product Planning Inventory Control (PPIC) 

Manajer PPIC bertanggung jawab untuk merencanakan, mengontrol serta mengatur 

segala proses produksi yang sedang berjalan. 

 

 

 

 Manajer Quality Assurance (QA) 
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Manajer QA memiliki tanggung jawab untuk menjamin mutu serta kualitas dari 

produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tugas dari manajer QA yaitu 

membuat laporan hasil analisa manajer laboratorium, melakukan pengawasan secara 

internal di bagian produksi, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan 

pemeriksaan serta hasil pemeriksaan yang berlangsung pada bagian produksi dan 

pada laboratorium. Kedudukan manajer QA berada di atas kepala bagian 

Laboratorium dan kepala bagian quality control. 

 

 Manajer Quality Control (QC) 

Manajer QC memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyeleksi bahan baku 

maupun produk yang telah diproduksi dan memberikan persetujuan apakah bahan 

maupun produk  tersebut sudah sesuai standar yang telah ditetapkan atau belum.  

 

 Manajer Reasearch & Development (R & D) 

Manajer R & D bertugas sebagai pengawas serta bertanggung jawab untuk 

melakukan penelitian dalam mengembangkan produk serta menciptakan produk 

baru.  

 

 Manajer Lingkungan 

Manajer lingkungan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola departemen 

lingkungan serta pengolahan limbah. Manajer lingkungan bertanggung jawab dalam 

pengolahan limbah padat maupun limbah cair serta melakukan evaluasi uji kelayakan 

lingkungan. 

 

 Manajer Teknik 

Manajer teknik memiliki tugas serta tanggung jawab untuk memimpin departemen 

taknik yang mempunyai kaitan dengan kerusakan serta perbaikan listrik, mesin, dan 

kelengkapan lainnya. Manajer teknik membawahi kepala bagian teknik mekanik, 

kepala bagian teknik listrik, dan kepala bagian utilitas. 

 

 

 Manajer Budidaya Tanaman 
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Manajer budidaya tanaman mempunyai tanggung jawab untuk membudidayakan 

serta melestarikan tanaman-tanaman obat. 

 

 Manajer Umum 

Manajer umum memiliki tanggung jawab atas segala kegiatan yang mendukung 

berjalannya proses produksi antara lain penyediaan tenaga kerja, penyediaan sarana 

serta prasarana, serta mengkoordinal kegiatan manajerial. Manajer umum 

membawahi kepala bagian personalia, kepala bagian logistik, dan kepala bagian 

security. 

 

 Manajer Keuangan 

Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan 

yang bersifat khusus. Manajer keuangan membawahi kepala bagian perpajakan dan 

akuntansi serta kepala bagian pembiayaan. 

 

 Manajer Akutansi 

Manajer akuntansi mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan 

yang memiliki sifat yang umum. Manajer akuntansi membawahi kepala bagian 

akuntansi keuangan biaya, kepala bagian anggaran, kepala bagian pengolahan data. 

 

 Manajer Pembelian 

Manajer pembelian memiliki tanggung jawab terhadap pembelian barang yang akan 

digunakan untuk kepentingan produksi. 

 

2.4. Ketenagakerjaan 

 

Jumlah karyawan di PT Sido Muncul berjumlah kurang lebih 3000 orang dengan tingkat 

pendidikan yang bervariasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat magister (S2) 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang pendidikan dari karyawan yang bekerja 

di PT Sido Muncul meliputi ekonomi, hukum, kimia, psikologi, peternakan, teknik kimia, 

teknik industri, teknik arsitektur, teknik elektro, biologi, farmasi, pertania, kedokteran 

hewan, teknologi pangan, komunikasi, dan lain-lain. Agar karyawan juga dapat 
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meningkatkan serta mengembangkan kemampuannya, PT Sido Muncul memberi 

kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dan seminar.  

 

PT Sido Muncul juga menempatkan beberapa tenaga ahli disamping dengan tenaga kerja 

tetap. Macam-macam tenaga ahli yang direkrut oleh PT Sido Muncul yaitu sebagai 

konsultan, yang mempunyai latar belakang di bidang perpajakan, riset, agronomi, 

apoteker, dan kedokteran.  Karyawan di PT Sido Muncul dibedakan menjadi tiga, yaitu 

karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan borongan. Karyawan tetap dibagi lagi 

menjadi dua, yaitu karyawan bulanan dan karyawan mingguan. Karyawan PT Sido 

Muncul bekerja selama 6 hari dalam satu minggu dari hari senin sampai hari sabtu. 

Khusus pada hari Sabtu, jam kerja yang berlaku adalah mulai dari pukul 08.00 sampai 

dengan pukul 13.00. Bagi karyawan yang bekerja mingguan jam kerja yang diperlakukan 

berbeda yaitu, dibagi sebanyak 3 shift waktu kerja. Shift pertama adalah pukul 06.00 

sampai dengan pukul 14.00, shift kedua diberlakukan mulai dari pukul 14.00 sampai 

dengan pukul 22.00, dan yang terakhir yaitu shift ketiga diberlakukan mulai dari pukul 

22.00 hingga pukul 06.00. Untuk karyawan bulanan, jam kerja diberlakukan mulai pukul 

08.00 hingga pukul 15.30. Karyawan kontrak memiliki waktu bekerja yang tidak pasti 

dan biasanya karyawan kontrak bekerja jika ada suatu proyek, terutama produk baru yang 

akan diluncurkan oleh PT Sido Muncul. Berbeda dengan karyawan borongan, karyawan 

akan langsung digaji tiap minggunya berdasarkan jumlah pekerjan yang telah 

dilakukannya. 

 

Perekrutan tenaga kerja di PT Sido Muncul dilakukan oleh bagian personalia. Karyawan 

yang akan direkrut akan menjalani berbagai macam tes yang meliputi tes seleksi, tes 

wawancara, tes kesehatan, dan tes psikologi. Setelah dilakukannya tes penerimaan 

pegawai, bagian personalia akan mengkonfirmasi calon-calon karyawan ke manajer 

bagian masing-masing agar dapat dipertimbangkan. Calon-calon karyawan kemudian 

akan dikonfirmasi oleh direktur untuk negosiasi lebih lanjut. 

 

PT Sido Muncul memberikan beberapa fasilitas bagi para karyawannya antara lain adalah 

bus sebagai sarana transportasi dan poliklinik yang menawarkan pengobatan gratis bagi 

karyawan PT Sido Muncul. PT Sido Muncul juga menjalin kerja sama dengan rumah 
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sakit, apotek, dan beberapa dokter tertentu. Selain itu karyawan PT Sido Muncul juga 

mendapatkan fasilitas seperti uang tunjangan malam, uang tunjangan jabatan, cuti hamil 

bagi wanita, cuti haid bagi wanita, dan cuti bersama selama 12 hari pada akhir tahun. 

Jaminan sosial yang diperuntukkan bagi karyawan PT Sido Muncul yaitu berupa Jaringan 

Pengaman Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan fasilitas kesehatan.  

 

2.5. Laboratorium PT Sido Muncul 

 

Terdapat empat laboratorium yang ada di PT Sido Muncul. Masing-masing laboratorium 

memiliki peran kekhususan masing-masing. Laboratorium di PT Sido Muncul memiliki 

fungsi untuk menjaga kualitas dari produk-produk. Macam-macam laboratorium yang 

ada di PT Sido Muncul adalah: 

 Laboratorium Kimia 

Laboratorium kimia memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan mutu dari produk 

yang dilakukan secara kimiawi. Kandungan-kandungan protein, lemak, aflatoksin, 

dan kandungan lain diuji pada laboratorium ini. 

 

 Laboratorium Mikrobiologi 

Laboratorium mikrobiologi memiliki fungsi untuk menguji kualitas produk serta 

bahan baku berdasarkan jumlah mikrobanya yang meliputi bakteri dan kapang. 

 

 Laboratorium Formulasi 

Laboratorium formulasi memiliki fungsi sebagai tempat yang digunakan untuk 

melakukan reasearch and development untuk membuat inovasi produk yang baru. 

 

 Laboratorium Instrumentasi 

Pada laboratorium instrumentasi terdapat alat-alat yang digunakan untuk menunjang 

proses dari analisa yang dilakukan. Alat-alat yang ada pada laboratorium 

instrumentasi adalah HPLC, UPLC, TLC, GC, AAS, serta ICP. 

 

 Laboratorium Uji Stabilitas 
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Laboratorium analisis berfungsi untuk menentukan tanggal kadaluwarsa produk yang 

diproduksi oleh PT Sido Muncul. 

 

2.6. Pemasaran Produk 

 

Pemasaran produk oleh PT Sido Muncul dilakukan ke seluruh Indonesia.  Untuk 

pemasaran di dalam negeri, dilakukan oleh PT Muncul Mekar. PT Muncul Mekar 

merupakan anak perusahaan dari PT Sido Muncul melalui jaringan distribusi yang 

mempunyai perwakilan di sejumlah kota besar seperti Semarang, Bandung, Jakarta, 

Surabaya, Medan, Malang, dan Jember.  

 

Selain memasarkan produknya di dalam negeri, PT Sido Muncul juga mengekspor 

produk-produknya ke luar negeri. Negara-negara yang biaanya menjadi tujuan ekspor 

dari produk-produk PT Sido Muncul adalah negara Malaysia, Singapura, Taiwan, 

Vietnam, Rusia, Cina, Brunei Darussalam, negara-negara Timur Tengah, serta Saudi 

Arabia. Produk hasil produksi PT Sido Muncul yang diekspor ke luar negeri mencapai 

10%-20% dari seluruh total produksi. Produk-produk yang diproduksi oleh PT Sido 

Muncul berkembang pesat dan masih bertahan hingga kini. PT Sido Muncul adalah pabrik 

jamu terbesar yang ada di Indonesia. 

 

2.7. Penghargaan  

 

Beberapa penghargaan yang diraih oleh PT Sido Muncul adalah sebagai berikut: 

 Anugrah Solo Customer Statisfication Index (SCSI) 2003, sebagai merek jamu yang 

paling populer. Penghargaan SCSI 2003 diraih oleh PT Sido Muncul untuk kategori 

produk jamu dan kunyit asam fiber yang meraih peringkat ke-3 untuk kategori 

minuman berserat. Event ini diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret (UNS), Solo dengan Harian Umum Solo Pos 

 

 Penghargaan “Best Brand Award (IBBA) 2003” dari Frontier dan majalah SWA, 

untuk produk kuku bima. Penghargaan ini diadakan untuk memilih merek-merek 

mana yang menjadi top of mind masyarakat di Indonesia. Event ini diadakan rutin 
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setiap tahunnya oleh majalah SWA yang bekerja sama dengan dua lembaga penelitian 

pemasaran independent, yaitu Frontier Marketing & Reasearch Consultant dan PT 

Capricorn Mars Indonesia, pada periode yang berbeda. 

  

 Best Encouragement Product 2003 tingkat ASEAN, untuk produk minuman kunyit 

asam. Penghargaan ini diperoleh dalam event International The 8th ASEAN Food 

Conference, yang bertempat di Vietnam pada 6-7 dan 8-11 Oktober 2003. Produk 

kunyit asam sido muncul bersaing dengan berbagai produk pangan dari bermacam-

macam industri pangan dari sepuluh negara di ASEAN. Kriteria pemilihan yang 

ditetapkan adalah kontribusi, pengembangan dasil dari riset, kreatifitas, kontribusi 

terhadap peningkatan derajat kesehatan manusia, serta penilaian dan penerimaan 

konsumen serta dampak ekonomi secara luas. 

 

 Penerima sertifikat CPOTB dan CPOB 2000, sebagai perusahaan Jamu pertama di 

Indonesia yang melakukan standardisasi Farmasi. 

 

 Penerimaan Kehati Award 2001, kategori pelaku bisnis peduli lingkungan. 

 

 Penghargaan dari Departemen Perhubungan dan Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi untuk Program Mudik Lebaran Gratis ke 13 kali, tahun 2002. 

 

 Perusahaan Teladan “Cara Baik Bung Hatta”, pada Agustus 2002. 

 

 Penghargaan “ICSA 2002”, untuk produk kuku bima/kategori Jamu dan Obat Kuat 

Pria. Indonesian Customer Satisfaction Award adalah penghargaan yang diberikan 

untuk produk ataupun perusahaan yang menurut survei menduduki peringkat yang 

paling atas dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. 

 

 Peraih “Cakram Award 2002”, pada kategori pengiklanan terbaik 2002. 

 

 Merek Dagang Unggulan Indonesia 2003. 

2.8. Kerjasama Ilmiah 
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PT Sido Muncul berusaha untuk selalu berkembang agar dapat memuaskan tuntutan 

masyarakat serta dapat mengikuti kemajuan teknologi. Untuk dapat mencapai itu semua, 

PT Sido Muncuk melakukan kerjasama ilmiah dengan beberapa lembaga ilmu 

pengetahuan diantaranya adalah: 

 Pusat Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional (PPOT) dan Fakultas Farmasi, 

Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. 

 Universitas Diponegoro, Semarang. 

 Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. 

 Fakultas Farmasi, Universitas Widya Mandala, Surabaya. 

 Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah, Bogor. 

 Balai Penelitian Tanaman Obat, Departemen Kesehatan, Tawang Mangu. 

 Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

 Lembaga Penelitian dan Fakultas Farmasi, Institut Teknologi Bandung. 
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3. SPESIFIKASI PRODUK 

 

3.1. Herbal Suplement 

 

Ada beberapa tipe jamu yang diproduksi oleh PT Sido Muncul diantaranya adalah: 

 Jamu Komplit 

Produk jamu komplit yang diproduksi PT Sido Muncul  diantaranya adalah produk 

jamu komplit sehat pria, jamu kuku bima komplit, jamu pegel linu komplit, jamu 

komplit sehat wanita, jamu komplit sakit pinggang, dan jamu tolak angin komplit 

(Gambar 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Produk Jamu Komplit 

(Sumber: http://sidomuncul.id/products/herbal-medicine) 

 

 Jamu Instan 

Selain produk jamu komplit, PT Sido Muncul juga memproduksi produk jamu instan. 

Produk jamu instan yang diproduksi PT Sido Muncul adalah produk gemuk sehat, 

jampi usus, bersalin, galian sepet wangi, galian singset, gatal, cabe puyang, kuku 

bima gingseng, kuku bima TL plus tribulus, bancar darah, batuk, jerawat, galian 

montok, galian putri, galian parem, kuku bima, encok, galian delima putri (Gambar 

3.). 

 

 

 

 

Gambar 3. Produk Jamu Instan 
(Sumber: http://sidomuncul.id/products/herbal-medicine) 
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 Tolak Angin 

Produk tolak angin yang diproduksi PT Sido Muncul adalah tolak angin serbuk, tolak 

angin flu, tolak angin cair, tolak angin cair, tolak angin tablet, dan tolak angin anak 

(Gambar 4.). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Produk Tolak Angin 
(Sumber: http://sidomuncul.id/products/herbal-medicine) 

 

 Tolak Linu 

Produk tolak linu yang diproduksi PT Sido Muncul adalah tolak linu herbal dan tolak 

linu herbal mint (Gambar 5.). 

. 

 

 

 

Gambar 5. Produk Tolak Linu 
(Sumber: http://sidomuncul.id/products/herbal-medicine) 

 

 Anak Sehat 

Produk anak sehat yang diproduksi oleh PT Sido Muncul adalah anak sehat rasa 

strawberry, anak sehat rasa jeruk, anak sehat rasa jambu, anak sehat rasa anggur, dan 

anak sehat rasa coklat (Gambar 6.). 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Produk Anak Sehat 
(Sumber: http://sidomuncul.id/products/herbal-medicine) 
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3.2. Beverage and Convectionery 

 

Beberapa produk beverage and convectionery yang diproduksi oleh PT Sido Muncul 

antara lain kuku bima kopi ener-G, kuku bima kopi gingseng, kopi jahe sido muncul RG, 

kopi jahe sido muncul, permen jahe wangi, permen kunyit asam, permen tolak angin 

(Gambar 7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Produk Beverage and Convectionery 
(Sumber: http://sidomuncul.id/products/beverage-n-confectionery) 

 

3.3. Energy Drink 

 

Produk energy drink hasil produksi dari PT Sido Muncul adalah Kuku Bima Ener-G! 

herbal, kuku bima ener-G!, dan kuku bima ener-G! siap minum (Gambar 8.). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Produk Energy Drink 

(Sumber: http://sidomuncul.id/products/energy-drink) 
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3.4. Healthy Drink 

  

Produk healthy drink hasil produksi dari PT Sido Muncul adalah premium drink (Alang 

tea, ginger milk. Ginger tea, turmeric plus), beras kencur, este-emje, jahe wangi, alang 

sari plus, kunyit asam, susu jahe sido muncul, dan sidomuncul C 100 (Gambar 9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Produk Healthy Drink 
(Sumber: http://sidomuncul.id/products/healthy-drink) 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

4. PROSES PRODUKSI SUSU JAHE SIDOMUNCUL 

 

4.1. Bahan Baku 

 

Sebelum dilakukannya proses produksi, bahan baku disimpan di gudang bahan baku 

terlebih dahulu. Terdapat dua jenis bahan baku di gudang penyimpanan bahan baku, yaitu 

dalam bentuk simplisisa basah dan simplisia kering. Simplisia basah merupakan  bahan 

baku yang berasal dari tanaman obat dan belum mengalami pengolahan apa pun, 

sedangkan simplisia kering merupakan bahan baku yang berasal dari tanaman obat dan 

sudah melalui proses pengeringan.  

 

Dilakukan beberapa analisa dan observasi pendahuluan pada gudang penyimpanan bahab 

baku sebelum kemudian lanjut ke proses produksi. Analisa bahan baku yang dilakukan 

meliputi: 

 Analisa kebenaran bahan 

Tujuan dari analisi kebenaran bahan adalah untuk memeriksa kebenaran dari bahan 

baku yang datang ke PT Sido Muncul. Contoh dari analisa ini adalah dalam hal jenis 

bahan dan ukuran bahan. Analisis kebenaran bahan ini memakai metode visual, yaitu 

dengan melihat secara langsung apakah bahan yang masuk tersebut sesuai dengan 

standar atau tidak. 

 

 Analisa kadar air 

Analisa selanjutnya setelah dilakukan analisa kebenaran adalah analisa kadar air. 

Analisa kadar air bertujuan untuk menentukan tingkat kesegaran dari bahan melalui 

presentase dari kadar air tiap bahan baku. Kadar air dari simplisia yang diterima oleh 

PT Sido Muncul yaitu maksimal 10%.  

 

 Analisa mikrobiologi 

Analisa mikrobiologi pada bahan baku bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

kontaminasi dari mikroba pada bahan baku. Analisa mikrobiologi meliputi 

pemeriksaan bakteri pathogen, pemeriksaan angka lempeng total (ALT), dan 

pemeriksaan kapang. 



18 

 

 

 

Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi susu jahe sido muncul adalah creamer, 

susu bubuk, jahe serbuk, dan gula pasir. Semua bahan yang digunakan oleh PT Sido 

Muncul untuk memproduksi susu jahe sido muncul adalah bahan-bahan yang sudah 

berupa serbuk. PT Sido Muncul tidak mengolah sendiri dari bahan segar hingga menjadi 

serbuk.  

 

Menurut SNI 01-2970-2006, susu bubuk yang baik harus memiliki kadar protein minimal 

23% dan kadar lemak minimal 26%. Kadar air dari susu bubuk tidak boleh lebih dari 5%. 

Susu bubuk tidak boleh mengandung salmonela dan anka lempeng total maksimal pada 

susu bubuk maksimal adalah 5 x 104 koloni/gram.  Standar dari jahe serbuk yang sesuai 

SNI 01-3709-1995 adalah mengandung kadar air maksimal sebesar 12% dan aflatoksin 

maksimal adalah sebesar 20 mg/kg. Angka lempeng total maksimal pada jahe sebuk 

adalah 106 koloni/gram, sedangkan untuk kapang maksimal adalah 104 koloni/ gram. 

Creamer yang sesuai dengan standar SNI 4444-2009 yaitu memiliki kadar air maksimal 

4% dan kadar lemak minimal adalah 30%. Sama halnya dengan susu bubuk, creamer juga 

tidak boleh menggandung salmonela dan angka lempeng total maksimal pada creamer 

adalah 104 koloni/ gram 
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4.2. Proses Produksi Susu Jahe Sido Muncul 

 

Proses pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi susu jahe sido muncul tidak 

terlalu rumit. Semua bahan baku yang digunakan untuk memproduksi susu jahe sido 

muncul menggunakan bahan yang sudah berupa serbuk. Bahan-bahan serbuk tersebut 

nantinya akan dicampur dan kemudian langsung dikemas. Diagram alir dari proses 

produksi susu jahe sido muncul adalah sebagai berikut (Gambar 10.). 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Proses Produksi Susu Jahe Sido Muncul 

4.2.1. Proses Mixing 

 

Bahan baku kering dan bahan-bahan pelengkap kering lainnya diambil dari gudang 

penyimpanan. Bahan-bahan tersebut kemudian harus melalui seuatu proses, yaitu proses 

mixing dengan menggunakan mesin super mixing yang bisa menampung sekiranya 300 

kg bahan. Bahan-bahan tersebut dilakukan pencampuran atau mixing hingga tercampur 

merata. Susu sebuk dan juga krimer dicampur dengan gula terlebih dahulu kemudian 

ditambahkan dengan jahe serbuk. Pencampuran dilakukan secara bertahap agar bahan-

bahan tersebut dapat tercampur dengan merata. Ruangan yang digunakan untuk proses 

mixing harus selalu dipantau suhu serta RH-nya, hal ini dikarenakan bahan yang diolah 

bersifat higroskopis. Pemantauan suhu dan RH dapat meminimalisasi terjadinya 

peningkatan kadar air pada bahan yang sedang dilakukan proses mixing. Perubahan dari 

RH yang ada di lingkungan dapat meningkatkan kadar air yang terdapat pada partikel. 

Bahan Baku 

Pengemasan Primer 

Pengemasan Sekunder 

Mixing 

Pengemasan Tersier 

Penyimpanan 
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Meningkatnya kadar air yang ada pada partikel dapat mengakibatkan meningkatnya gaya 

adhesi dan kohesi. Proses mixing dapat terganggu jika kadar air pada partikel meningkat 

karena akan menyebabkan terjadinya aglomerasi serta melekatnya serbuk pada mesin 

(Meyers et al., 2008). 

 

4.2.2. Proses Pengemasan 

 

Setelah dilakukannya proses mixing, bahan-bahan susu jahe yang telah tercampur 

tersebut kemudian dibawa ke bagian filling dimana pada bagian tersebut susu jahe yang 

telah tercampur tersebut akan dikemas. Produk susu jahe yang berbentuk serbuk 

kemudian akan dimasukkan ke dalam hopper. Hopper yang dimaksud merupakan tempat 

masuknya susu jahe serbuk yang nantinya akan dikemas dengan menggunakan kemasan 

primer terlebih dahulu, yang berada di bawah hopper. Sebelum susu jahe serbuk 

dimasukkan ke dalam kemasan primer, kemasan primer pada bagian vertikal harus disegel 

terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan seal di bagian bawah. Susu jahe serbuk 

kemudian dimasukkan dan kemudian kemasan dilakukan penyegelan atau seal  pada 

bagian horisontal atas lalu dipotong. Mesin dapat memotong dan menyegel  produk 

sebanyak 400 produk per menit.  

 

Setelah dilakukan pengemasan primer, proses akan dilanjutkan dengan pengemasan 

sekunder. Susu jahe serbuk yang telah dikemas dengan menggunakan kemasan primer 

akan dibawa oleh conveyor menuju tempat pengemasan sekunder. Proses pengemasan 

sekunder dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan plastik bening. Satu 

plastik bening menampung produk susu jahe serbuk sebanyak 10 produk.  

 

Proses kemudian berlanjut ke pengemasan tersier. Kemasan tersier yang digunakan 

adalah kardus besar. Satu kardus besar menampung sebanyak dua belas plastik bening 

yang berisi sepuluh sachet susu jahe sido muncul. Sehingga dalam satu kardus berisi 

produk susu jahe sido muncul sebanyak 120 sachet. Pengemasan tersier ini juga dilakukan 

secara manual.  
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Setelah produk selesai dikemas, maka prosedur selanjutnya adalah melakukan 

penimbangan kardus-kardus yang telah berisi produk. Kardus yang telah berisi produk 

akan dilewatkan pada conveyor untuk menuju tempat penimbangan. Mesin yang 

digunakan adalah weighing system. Bila berat tidak sesuai dengan standar, maka mesin 

akan berbunyi dan kardus tersebut akan segera dibongkar dan dicek kembali hingga 

bobotnya mencapai ketentuan yang sesuai dengan standar. Kardus yang sudah sesuai 

standar dan tidak bermasalah akan dibawa oleh conveyor untuk dilakukan penyegelan 

atau dengan menggunakan mesin carton sealer. Kemudian kardus yang telah selesai 

disegel  akan dibawa oleh conveyor menuju gudang penyimpanan. 

 

4.2.3. Penyimpanan Produk 

 

Produk hasil produksi PT Sido Muncul disimpan dalam gudang tersendiri. Gudang 

tersebut dinamakan  gudang produk jadi. Gudang tersebut bermanfaat untuk menyimpan 

produk-produk jadi yang akan segera dipasarkan. Produk-produk tersebut sudah dikemas 

dengan kardus dan telah dilabeli agar mudah saat dilakukan pengambilan.  
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5. ANALISA KADAR PROTEIN, KADAR LEMAK, DAN AFLATOKSIN 

PRODUK SUSU JAHE SIDO MUNCUL 

 

5.1. Metode Analisa 

 

5.1.1. Analisa Kadar Protein 

 

Pada analisa kadar protein diambil sampel susu jahe sido muncul sebanyak 0,1 gram. 

Sampel dimasukkan ke dalam tabung yang kemudian ditambahkan dengan selenium 

sebanyak 1,25 gram. Penambahan selenium ini bertujuan untuk mempercepat oksidasi 

dan menaikkan titik didih. Selenium berfungsi sebagai katalis dalam uji protein ini. Selain 

selenium, senyawa yang juga bisa dijadikan sebagai katalis adalah tembaga dan merkuri 

(Nielsen, 1988). Khusus untuk blanko, tabung hanya diisi dengan selen sebanyak 1,25 

gram. Langkah berikutnya adalah dengan menambahkan H2SO4 sebanyak 4 ml. 

Penambahan H2SO4 dilakukan di ruang asam. Tabung yang sudah ditambahkan dengan 

H2SO4 kemudian dilakukan destruksi (Gambar 11.a) selama kurang lebih 30 menit hingga 

warna larutan menjadi hijau. Tujuan dari destruksi adalah untuk memecah protein yang 

ada pada bahan uji. Protein yang didestruksi akan terpecah menjadi unsur karbon, 

hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur karbon akan mengalami oksidasi menjadi CO dan 

CO2, sedangkan unsur hidrogen akan teroksidasi menjadi H2O.  Nitrogen juga akan 

mengalami oksidasi menjadi (NH4)2SO4. Penambahan larutan H2SO4 pekat mempunyai 

fungsi untuk mendestruksi sesuai dengan jumlah protein yang ada di dalamnya (Sumardji 

et al., 1989).  

 

Setelah dilakukan destruksi kemudian dilakukan destilasi dan juga titrasi (Gambar 11.b). 

Proses destilasi dan titrasi dilakukan dengan menggunakan alat KjelMaster K-375 dimana 

proses distilasi dan titrasi dapat dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan satu 

alat dan lebih menghemat waktu. Larutan pereaksi yang digunakan adalah NaOH 32% 

dan H3PO3 4%, sedangkan larutan pereaksi standar yang digunakan adalah HCl 0,1 N. 

Sumardji et al. (1989), mengatakan bahwa penambahan NaOH mempunyai tujuan untuk 

memecah (NH4)2SO4 menjadi NH3, setelah itu NH3 bebas akan ditangkap oleh larutan 

asam standar (HCl 0,1N). 
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Rumus Uji Protein: 

% Protein = 
(Vt−Vb)x N x 6,25 x 100 x 14

Berat sampel (mg)
   

 

Keterangan : 

Vt  = Volume Titrasi 

Vb = Volume Blanko 

N   = Standardisasi HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)                                                   (b) 

Gambar 11. (a) Proses Destruksi (b) Proses Distilasi dan Titrasi 

    (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

5.1.2. Analisa Kadar Lemak  

 

Pada analisa kadar lemak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menimbang 

sampel susu jahe sido muncul sebanyak 3 gram dan kemudian sampel tersebut 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml. Sampel yang ada di dalam erlenmeyer 

kemudian ditambahkan dengan 20 ml aquades dan 30 ml HCl 25%. Langkah selanjutnya 

adalah di reflux (250oC) hingga mendidih dan ditunggu selama 15 menit sampai larutan 

menjadi berwarna hitam. Kemudian dengan menggunakan kertas saring halus, larutan 

tersebut disaring sembari dinetralkan dengan menggunakan air panas. pH larutan di cek 

dengan menggunakan kertas lakmus. Setelah pH netral, kertas saring tersebut dimasukkan 

ke dalam oven yang bersuhu 105oC selama kurang lebih 15 menit. Setelah dikeluarkan 

dari oven, endapan yang berada pada kertas saring tersebut dibungkus menggunakan 

kertas saring kasar dan dilakukan soxhlex selama 3 jam. Langkah yang terakhir adalah 
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menimbang sampel yang telah dilakukan soxhlex hingga bobotnya konstan. Prinsip dari 

penggunaan soxhlet adalah mengekstrak sampel dengan menggunakan pelarut organik, 

lalu pelarut diuapkan sehingga lemak yang terkandung pada sampel akan terpisah dan 

akan ditampung pada labu lemak sehingga presentase kadar lemak dapat dihitung 

(Andarwulan et al., 2011). Proses hidrolisis bertujuan untuk menguraikan asam lemak 

dan gliserol. Proses hidrolisis dapat dilakukan dengan meggunakan asam, basa, atau bisa 

juga dengan menggunakan enzim tertentu. Proses hidrolisis dengan menggunakan basa 

akan menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun, maka dari itu proses 

hidrolisis dengan menggunakan basa biasa disebut dengan proses penyabunan atau 

saponifikasi (Poedjadi, 2007). 

 

Rumus Analisa Lemak: 

% Lemak = 
(W2−W1)x 100%

Berat sampel (gram)
 

 

Keterangan : 

W2 = Berat Labu + Lemak 

W1 = Berat Labu 

 

 

 

 

 

 

 

    (a)                                   (b) 

Gambar 12. (a) Proses Reflux (b) Proses Soxhlet 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

5.1.3. Analisa Aflatoksin 

 

Untuk menganalisa keberadaan aflatoksin B1 dan G1 langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menimbang sampel susu jahe sido muncul sebanyak 6,25 gram dan 

dimasukkan pada glass jam. Setelah itu ditambahkan dengan 25 ml metanol : aquades 

(80:20) yang kemudian dilakukan stirrer selama kurang lebih 15 menit. Setelah selesai 
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dilakukan stirrer, sampel kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring whatman 

no 1 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Sebanyak 10 ml filrat diambil dan 

ditambahkan dengan NaCl 0,1% sebanyak 10 ml dan hexan sebanyak 5 ml. Setelah 

dilakukan penambahan NaCl 0,1% dan hexan,  langkah selanjutnya adalah ekstraksi 

hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan yang bawah ditampung sedangkan lapisan bagian 

atas dibuang. Ekstraksi dilakukan sebanyak dua kali. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan ekstraksi kembali namun yang digunakan kali ini adalah chloroform sebanyak 

5 ml hingga membentuk dua lapisan. Lapisan bawah ditampung dalam cawan. Lapisan 

yang paling atas yang nantinya akan dilakukan ekstraksi kembali dengan menggunakan 

chloroform sehingga menghasilkan dua lapisan. Lapisan bawah ditampung di cawan lagi. 

Fungsi dari NaCl 0,1% adalah sebagai pelarut  yang nantinya  jika ditemukan aflatoksin, 

NaCl 0,1% akan membawa aflatoksin yang terdapat pada sampel, kloroform berfungsi 

untuk menghilangkan senyawa-senyawa pengganggu saat melakukan analisa aflatoksin 

(Kardono et al., 1984). Banwart (1979) menambahkan jika NaCl bermanfaat untuk 

mempermudah pembacaan pada alat TLC, sebab dengan adanya NaCl reaksi aflatoksin 

akan lebih besar.   

 

Setelah itu, sampel yang ditampung pada cawan kemudian diuapkan di lemari asam. Jika 

filtrat sudah menguap, dilakukan preparasi kolom. Preparasi kolom dilakukan dengan 

menambahkan 3 ml hexan, 3 ml chloroform, 3ml chloroform + sampel, 3 ml hexan, 3 ml 

eter, 3 ml chloroform, dan yang terakhir 3 ml chloroform : aceton (9:1) yang ditampung 

pada cawan. Kolom tersebut diberi glasswool di lapisan bawahnya, kemudian natrium 

sulfat anhidrat, lalu silica gel, dan yang terakhir adalah natrium sulfat anhidrat yang kedua 

(Kardono et al., 1984). Cawan kemudian diuapkan. Setelah sampel diuapkan, sampel 

tersebut ditambahkan dengan 0,5 ml methanol dan dilakukan penotolan pada TLC 20 ml. 

Pada saat penotolan, plate TLC tidak boleh basah, maka setelah penotolan plate TLC 

dibiarkan agar mengering terlebih dahulu. Langkah terakhir plate TLC dapat dibaca 

dengan menggunakan TLC scanner.  
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5.2. Hasil Pengamatan Kadar Protein, Kadar Lemak, dan Aflatoksin Susu Jahe 

Sido Muncul 

 

5.2.1. Kadar Protein dan Kadar Lemak 

 

Hasil dari analisa kadar protein dan kadar lemak pada sampel susu jahe sido muncul dapat 

dilihat pada Tabel 1. berikut: 

 

Tabel 1. Kadar Protein dan Kadar Lemak Susu Jahe Sido Muncul 

Kode Sampel 
Kadar Protein 

(%) 

Kadar Lemak 

(%) 

SJ SM5  HS01 

090217 
1,205 7,034 

SJ SM5 HS02 

090217 
1,258 

5,702 

 

 

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa kadar protein dari sampel SJ SM5 

HS01 090217 adalah 1,205%. Kadar lemak pada sampel SJ SM5 HS01 090217 adalah 

7,034%. Kadar protein pada sampel SJ SM5 HS02 090217 adalah 1,258%. Kadar lemak 

pada sampel SJ SM5 HS02 090217 adalah 5,702% 
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5.2.2. Aflatoksin 

 

Hasil analisa aflatoksin pada sampel susu jahe sido muncul dapat dilihat pada Gambar 13. 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Aflatoksin Susu Jahe Sido Muncul 

  

Pada Gambar 13. di atas dapat dilihat hasil analisa aflatoksin pada susu jahe sido muncul. 

Pada gambar, nomor 1 menunjukkan kontrol aflatoksin B1 membentuk bercak berwarna 

biru, sedangkan pada kontrol aflatoksin G1 terbentuk bercak berwarna hijau. Sampel SJ 

SM5 HS01 090217 pada gambar ditunjukan oleh nomor 2 dan sampel SJ SM5 HS02 

090217 ditunjukan oleh nomor 3. Pada kedua sampel SJ SM5 HS01 dan SJ SM5 HS02 

tidak ditemukan  bercak berwarna biru maupun hijau sehingga kedua sampel tersebut 

negatif dari aflatoksin B1 maupun G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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6. PEMBAHASAN  

 

Quality control atau pengendalian kualitas merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengendalikan serta mempertahankan kualitas dari suatu produk agar dapat memenuhi 

standar yang telah ditetapkan (Assauri, 2008). Dengan dilakukannya quality control, 

tingkat keluhan konsumen dapat ditekan oleh karena kualitas produk selalu dijaga agar 

sesuai dengan standar. Proses pengendalian kualitas harus dilakukan secara terus-

menerus dan kontinyu (Tjiptono, 1997). Kontrol kualitas dilakukan terhadap semua 

produk PT Sido Muncul. Analisa kadar protein, kadar lemak, serta aflatoksin merupakan 

prosedur quality control yang dilakukan oleh PT Sido Muncul untuk menguji produk susu 

jahe sido muncul. Sampel susu jahe sido muncul yang diuji dalam proses quality control 

adalah sebanyak satu sampel per batch.  

 

6.1. Kadar Protein pada Susu Jahe Sido Muncul 

 

Protein terdiri atas satu atau lebih rantai polipeptida yang juga terdiri atas banyak asam 

amino yang dihubungkan oleh rantai peptida (Lehninger, 1976). Senyawa carbon (C), 

hidrogen (H), oksigen (O) dan nitrogen (N) merupakan senyawa utama penyusun protein. 

Beberapa protein juga ada yang mengandung unsur sulfur, fosfor, besi dan mineral lain. 

Keberadaan nitrogen dalam protein sangat penting karena nitrogen hanya ada pada 

komponen protein dan tidak terdapat pada komponen karbohidrat dan lemak. Susunan 

protein lebih komplek dari pada karbohidrat dan lemak. Ukuran molekul dari protein juga 

lebih besar daripada ukuran dari lemak dan karbohidrat (Petrucci & Suminar, 1989). 

Protein mempunyai peran sebagai sumber energi, namun peranan terpenting dari protein 

adalah dalam hal pembentukan biomolekul (Sumardjo, 1997). Protein dapat didenaturasi 

dengan pemanasan 60-70oC, perubahan pH secara drastis, logam berat, deterjen, reagen 

organik tertentu, radiasi, atau pengocokkan (Solomon, 1987). 

 

Pada uji protein yang dilakukan pada susu jahe sido muncul, didapatkan hasil kadar 

protein pada sampel SJ SM5 HS01 090217 adalah 1,205%, sedangkan hasil kadar protein 

pada sampel SJ SM5 HS02 090217 adalah 1,258%. Metode yang digunakan 
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untuk menganalisa kadar protein pada susu jahe sido muncul adalah metode kjeldahl. 

Penentuan presentase kadar protein dengan menggunakan metode kjeldahl adalah suatu 

cara untuk menentukan kadar protein pada makanan secara tidak langsung. Penentuan 

kadar protein dengan menggunakan metode kjeldahl tidak menghasilkan 100% protein 

murni, sehingga biasa disebut dengan penentuan kadar protein kasar (crude protein). 

Disebut sebagai penentuan protein kasar dikarenakan tidak hanya nitrogen yang 

terkandung dalam protein yang dihitung, melainkan nitrogen non–protein juga ikut 

dihitung. Nitrogen yang tidak termasuk dalam kelompok protein dapat berasal dari 

fosfolipid, asam urat, asam amino bebas, porfirin, peptida-peptida kecil, asam nukleat, 

gula amino, beberapa vitamin, alkaloid, urea, dan ion amonium (Nielsen, 1998).  

 

Protein merupakan salah satu komponen yang terdapat pada susu. Saleh (2004) 

mengatakan bahwa kandungan protein pada susu rata-rata berkisar antara 3% sampai 

dengan 5%. Pada SNI 01-2970-2006 dapat diketahui jika kadar protein pada susu bubuk 

minimal adalah 23%, sehingga kadar protein yang ada pada produk susu jahe sido muncul 

tidak sesuai dengan standar susu bubuk menurut SNI 01-2970-2006. Komposisi dari susu 

jahe sido muncul tidak hanya terdiri dari susu saja. Selain susu, susu jahe sido muncul 

juga terbuat dari jahe serbuk, krimer, dan gula. Krimer nabati atau non dairy creamer 

merupakan jenis krimer yang digunakan oleh PT Sido Muncul untuk memproduksi susu 

jahe sido muncul. Krimer nabati terbuat dari minyak nabati dan biasa digunakan sebagai 

pengganti susu. Digunakannya krimer nabati sebagai pengganti susu adalah karena umur 

simpannya lebih lama, dan pendistribusian serta penyimpanannya lebih mudah (Putri et 

al., 2015). 

 

Menurut Sugiarto (2007) Jahe serbuk juga memiliki komponen protein sebesar 8%. Gula 

merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam produksi susu jahe sido muncul. Rasa 

manis dari susu jahe sido muncul didapatkan dari penambahan gula. Susu jahe sido 

muncul masuk ke dalam kategori minuman serbuk. Menurut SNI 01-4320-1996, 

banyaknya gula yang boleh ada pada produk minuman serbuk maksimal adalah 85%. 

Penambahan berbagai macam campuran pada produk susu jahe sidomuncul menjadikan 

presentase kadar protein susu jahe sidomuncul menjadi lebih rendah dari susu bubuk pada 

umumnya.  
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6.2. Kadar Lemak pada Susu Jahe Sido Muncul 

 

Secara kimiawi, lemak bisa diartikan sebagai ester yang terbentuk dari asam lemak dan 

trigliserol, di mana ketiga gugus hidroksi (-OH) gliserol diesterkan sehingga lemak 

disebut juga trigliserida. Lemak merupakan substansi organik yang terdiri dari unsur-

unsur seperti karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) (Morrison & Boyn, 1978). Lemak 

masuk dalam kelompok lipida yang memiliki sifat larut dalam pelarut organik seperti 

ether, benzene, dan kloroform, namun lemak tidak dapat dilarutkan dengan air (Sumardji 

et al., 1989). Lemak dapat diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut polar 

(Martoharsono, 1994). Osborn & Akoh (2002) mengatakan jika struktur lemak secara 

umum adalah trigliserida yang sudah dimodifikasi menjadi komposisi asam lemak. 

 

Metode weibull merupakan metode yang digunakan oleh PT Sido Muncul untuk 

menganalisa presentase kadar lemak pada produk susu jahe sido muncul. Metode weibull 

hampir sama dengan metode soxhlex, perbedaan dari kedua metode tersebut adalah jika 

pada metode weibull, sampel terlebih dahulu dihidrolisis dengan menggunakan HCl 

kemudian di-reflux hingga warnanya berubah menjadi kehitaman lalu disaring dan pH 

dinetralkan hingga antara pH 5-7, terakhir sampel di oven (Andarwulan et al., 2011). 

Harper et a.l (1979) menambahkan jika prinsip kerja dari metode weibull adalah ekstraksi 

lemak dengan menggunakan pelarut nonpolar setelah sampel dihidrolisis dalam suasana 

asam untuk membebaskan lemak yang terikat. 

 

Pada hasil dari analisa kadar lemak sampel SJ SM5 HS01 090217 didapatkan lemak 

sebesar 7,034%, sedangkan pada sampel SJ SM5 HS02 090217 didapatkan lemak sebesar 

5,702%. James (1995) mengatakan jika untuk dapat menentukan kadar lemak pada 

makanan, kadar lemak yang didapatkan kemungkinan bukan kadar lemak sebenarnya, 

tetapi fraksi lipida dalam makanan. Lemak umumnya tersusun sekitar 99% dari fraksi 

lipid dalam makanan, dan relatif lebih mudah dalam penentuan kadar lemaknya.  

 

Selain protein, lemak merupakan komponen pada susu yang sangat penting. Saleh (2004) 

mengatakan bahwa kadar lemak pada susu adalah berkisar antara 3% sampai 8%. 

Menurut SNI 01-2970-2006, kadar lemak pada susu bubuk minimal adalah 26%. Sama 
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halnya dengan kadar protein, kadar lemak pada produk susu jahe sido muncul juga tidak 

sesuai dengan SNI 01-2970-2006.  

 

Komposisi dari susu jahe sido muncul terdiri dari susu bubuk, jahe serbuk, krimer, dan 

juga gula. Kadar lemak pada jahe serbuk menurut Sugiarto (2007) adalah 9,24%. 

Perbedaan kadar lemak pada susu jahe sido muncul dengan susu bubuk pada umumnya 

disebabkan karena komposisi dari susu tersebut. Seperti halnya pada kadar protein, 

pencampuran berbagai macam campuran pada produk susu jahe sido muncul akan 

berpengaruh pada kadar lemaknya. 

 

6.3. Aflatoksin B1 dan G1 pada Susu Jahe Sido Muncul 

 

Aflatoksin merupakan suatu senyawa yang bersifat toksik dan masuk ke dalam kelompok 

yang bernama mycotoxin. Aflatoksin mempunyai sifat yang toksikgenik (menyebabkan 

keracunan), mutagenik (menyebabkan mutasi), karsinogenik (menyebabkan kanker), dan 

dapat mengganggu kekebalan tubuh (Eaton and Gallagher, 1994). Lanyasunya et al. 

(2005) juga mengatakan jika aflatoksin dapat bersifat teratogenik (menyebabkan 

penghambatan pada pertumbuhan janin). Aflatoksin dapat menurunkan kekebalan tubuh 

manusia secara keseluruhan, baik sekuler ataupun humoral. Aflatoksin juga dapat 

mempengaruhi kerja dari semua enzim yang berperan dalam proses pencernaan. 

Aflatoksin biasanya diproduksi oleh jamur Aspergillus flavus dan A. parasiticus, A. 

nomius, dan A. ochraceoroseus. Aflatoksin memiliki bahaya yang sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan mycotoxin lainnya (Handajani & Setyaningsih, 2006).  

 

Empat jenis aflatoksin yaitu aflatoksin B1, aflatoksin B2, aflatoksin G1 dan aflatoksin G2 

merupakan Aflatoksin yang diproduksi oleh jamur jenis Aspergillus flavus. Dari keempat 

jenis aflatoksin tersebut, aflatoksin yang memiliki sifat toksik paling tinggi adalah 

aflatoksin B1. Selain aflatoksin jenis B1, B2, G1, dan G2, terdapat jenis aflatoksin lain 

yaitu aflatoksin M1 dan M2. Aflatoksin M1 dan M2 adalah metabolit hasil dari 

hidroksilasi antara aflatoksin B1 dan B2 oleh sitokrom p450 1A2 yang dapat terjadi pada 

manusia ataupun hewan yang mengonsumsi makanan yang tercemar aflatoksin. 

Aflatoksin M biasa ditemui di dalam susu dan urin (Gürbay et al., 2006). 
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Salah satu jenis aflatoksin yang diuji di laboratorium PT Sido Muncul adalah Aflatoksin 

B1. Lanyasunya et al. (2005) mengatakan bahwa aflatoksin B1 adalah salah satu zat aktif 

yang bersifat toksik yang menjadi salah satu penyebab penyakit kanker pada manusia. 

Didwania dan Joshi (2013) mengatakan jika bahan pangan yang biasanya terkontaminasi 

oleh aflatoksin adalah kacang-kacangkan, jagung, gandum, daging, dan susu. Aflatoksin 

juga dapat memicu timbulnya penyakit lain, yaitu Hepatitis B. Resiko terinfeksi oleh virus 

hepatitis B akan semakin meningkat dengan adanya intoksikosis dari aflatoksin B1 

(Groopman dan Kensler 1999).  

 

Aflatoksin sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian, maka 

PT Sido Muncul selalu melakukan pemantauan terhadap setiap produknya. Aflatoksin 

yang dianalisa oleh PT Sido Muncul adalah jenis aflatoksin B1 dan G1. Jika terdapat 

produk yang positif terhadap aflatoksin B1 maupun aflatoksin G1 dan kadarnya diatas 

ketentuan yang ditetapkan, maka seluruh hasil produksi yang terkontaminasi oleh 

aflatoksin tersebut tidak akan dipasarkan. QC adalah bagian yang bertanggung jawab 

untuk menganalisa dan mengidentifikasi ada atau tidaknya aflatoksin pada produk hasil 

dari produksi PT Sido Muncul.  

 

Toksisitas dari aflatoksin B1 ditentukan karena adanya cincin furan. Struktur dari 

aflatosin B2 menyerupai struktur dari aflatoksin B1, namun aflatoksin B2 tidak memiliki 

toksisitas seperti yang pada aflatoksin B1 karena aflatoksin B2 kehilangan cincin 

furannya. Begitu pula dengan aflatoksin G1, G2 dan M1 yang kehilangan cincin furannya 

(Karunaratne et al. 1990). Aflatoksin B1 memiliki toksisitas yang paling tinggi, kemudian 

baru diikuti oleh aflatoksin G1. Toksisitas aflatoksin B2 dan G2 cenderung lebih lemah.  
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Gambar 14. Struktur Kimia dari Aflatoksin B1, B2, G1, G2, M1, dan M2. 

(Sumber: Aini, 2012) 

 

Mandeel (2005) mengatakan jika spesies jamur dari Aspergillus flavus ditemukan pada 

jahe dan juga kunyit. Adanya kontaminasi jamur Aspergillus flavus yang ada pada 

rimpang jahe dapat memicu terbentuknya aflatoksin B1 dan G1 sehingga dapat 

membahayakan kesehatan manusia jika kandungan dari aflatoksin pada jahe tersebut 

melebihi batas yang ditentukan. Aziz et al. (1998) juga menambahkan jika ditemukan 

pula jamur A. parasiticus, dan A. ochraceus pada rimpang jahe yang juga dapat 

mengindikasikan adanya kontaminasi dari aflatoksin pada rimpang jahe. Selain pada 

rimpang jahe, susu juga dapat menjadi sumber dari aflatoksin. Gürbay et al. (2006) 

mengatakan jika jenis aflatoksin yang ada pada susu adalah aflatoksin M1.  

 

 

Susu dapat terkontaminasi oleh aflatoksin M1 disebabkan karena hewan ternak yang 

memproduksi susu tersebut sudah terinfeksi dengan aflatoksin B1 yang berasal dari pakan 

ternak (Iswari, 2014).  Stoloff et al. (1975) menambahkan jika aflatoksin M1 memiliki 

sifat yang stabil dan tahan akan perlakukan pemanasan dengan metode pasteurisasi. Oleh 

karena itu aflatoksin jenis M1 juga perlu mendapat perhatian walaupun tingkat toksisitas 

dari aflatoksin M1 lebih rendah daripada jenis aflatoksin B1.  
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Menurut Yunus et al. (2011) ada beberapa faktor penting yang yang memicu 

pertumbuhan aflatoksin oleh jamur Aspergillus sp. Beberapa faktor tersebut diantara 

adalah suhu, kelembapan relatif (Rh), dan pH. Suhu optimum terbentuknya aflatoksin 

adalah pada suhu 5-450C dengan Rh minimum sebesar 80%. pH medium yang diperlukan 

oleh aflatoksin untuk tumbuh adalah antara 5,5-7,0. Selain ditentukan oleh suhu, Rh, dan 

pH, pertumbuhan dari aflatoksin juga dipengaruhi oleh faktor genetik dari fungi itu 

sendiri serta lama kontak antara subtrat dengan fungi. Syarief et al. (2003) menambahkan 

jika aflatoksin tidak mengalami kerusakan pada proses pengolahan makanan contohnya 

adalah pemanasan, karena aflatoksin memiliki sifat yang termotoleran hingga suhu 220 

oC. 

 

Aflatoksin mempunyai titik leleh yang tinggi. Senyawa aflatoksin mempunyai ikatan 

rangkap yang akan menyerap warna jika terkena sinar UV. Metode yang biasa digunakan 

agar dapat melihat ada tidaknya aflatoksin adalah dengan metode TLC (Thin Layer 

Chromatography). Dengan menggunakan metode TLC alfatoksin jenis B1 dapat dianalisa 

dengan menggunakan UV berpanjang gelombang 425 nm dan akan dihasilkan warna biru 

keunguan. Aflatoksin G1 dapat dilihat dengan menggunakan UV berpanjang gelombang 

450 nm dan akan dihasilkan warna biru kehijauan (Djarir, M., 1993). Di PT Sido Muncul, 

pengujian aflatoksin menggunakan alat yang bernama TLC Scanner atau UV 

Chromatometer. 

 

 

 

 

Kadar aflatoksin maksimal yang ada pada makanan adalah 30 part per billion (ppb).  

Kadar aflatoksin jenis M1 yang ada pada susu maksimal adalah 0,5 ppb (FAO, 2004). 

Dharmaputra et al. (2003) juga mengemukakan bahwa jika di Indonesia kadar maksimal 

dari aflatoksin B1 adalah sebesar 20 ppb dan total konsentrasi aflatoksin 35 ppb. PT Sido 

Muncul juga menetapkan batas maksimal aflatoksin adalah sebesar 20 pbb. Hasil dari 

analisa aflatoksin dari susu jahe sido muncul adalah negatif. Tidak ditemukan jenis 

aflatoksin B1 dan G1 pada produk susu jahe sido muncul.  
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Beberapa studi mengatakan bahwa aflatoksin bersifat stabil terhadap proses termal, 

namun Luter et al. (1982) mengatakan bahwa beberapa proses pengolahan dengan 

menggunakan panas dapat mereduksi kandungan aflatoksin.   Proses pengolahan panas 

seperti roasting, menurut Luter et al. (1982) dapat mereduksi kandungan aflatoksin pada 

bahan makanan.  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haskard et al. (2001) dikatakan bahwa bakteri 

asam laktat Lactobacillus rhamnosus galur GG (ATCC 53103) dan L. rhamnosus galur 

LC-705 (DSM 7061)  dapat mereduksi kandungan aflatoksin pada makanan. 

Lactobacillus amylovorus dan Bifidobacterium juga merupakan bakteri asam laktat yang 

mampu mereduksi kandungan aflatoksin pada bahan makanan.Bakteri Lactobacillus 

amylovorus dapat mereduksi kandungan aflatoksin sebanyak 50% dari jumlah awal 

(Peltonen et al. 2001). Marth dan Doyle (1979) menambahkan jika aflatoksin juga dapat 

direduksi secara kimiawi dengan menggunakan bahan-bahan pengklorinat (sodium 

hipoklorit, gas klorin), bahan-bahan pengoksidasi (hidrogen peroksida, ozon, sodium 

bisulfit) dan bahan-bahan penghidrolisis (asam, alkalis, amonia, amonia hidroksida). 
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7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

 

PT Sido Muncul telah menerapkan sistem quality control terhadap proses produksi susu 

jahe sido muncul mulai dari penanganan bahan baku hingga pada produk jadi.  Analisa 

lemak, protein, dan aflatoksin merupakan analisa yang dilakukan terhadap produk susu 

jahe sido muncul untuk mengontrol kualitas produk tersebut. 

 

7.2. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bila memungkinkan, analisa produk susu 

jahe atau produk PT Sido Muncul lainnya yang menggunakan bahan dasar susu dapat 

dilakukan analisa aflatoksin M1, mengingat aflatoksin M1 merupakan jenis aflatoksin 

yang sering mencemari susu dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. 
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9. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan Protein 

 

Standardisasi HCl (1) = 
52,0 𝑥 2

105,90 𝑥 10,3
= 0,0953 𝑁 

 

Standardisasi HCl (2) = 
52,0 𝑥 2

105,99 𝑥 10,2
= 0,0944 𝑁 

 

Rata-rata = 
0,0953+0,0944

2
= 0,0948 𝑁 

 

% Protein SJ SM5 HS01 090217 =  
(0,544−0,389)𝑥 0,0948 𝑥 6,25 𝑥 100 𝑥 14

106,7
 

         = 1,205 % 

 

% Protein SJ SM5 HS01 090217 =  
(0,557−0,389)𝑥 0,0948 𝑥 6,25 𝑥 100 𝑥 14

110,8
 

         = 1,258 % 

 

Lampiran 2. Perhitungan Lemak 

 

% Lemak  SJ SM5 HS01 090217 (1) = 
(100,1728−99,9609)𝑥 100%

3,0053
 

                 = 7,051 % 

 

% Lemak  SJ SM5 HS01 090217 (2) = 
(99,1770−98,9650)𝑥 100%

3,0216
 

                 = 7,016 % 

 

Rata-rata     = 
7,051+7,016

2
 

      = 7,034 % 
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% Lemak  SJ SM5 HS02 090217 (1) = 
(99,9068−99,7340)𝑥 100%

3,0126
 

                 = 5,736 % 

 

% Lemak  SJ SM5 HS02 090217 (2) = 
(100,1950−100,0215)𝑥 100%

3,0618
 

                 = 5,667 % 

 

Rata-rata     = 
5,736+5,667

2
 

      = 5,702 % 

 

 

Lampiran 3. Standar Mutu Susu Jahe Sido Muncul 

 

Lampiran 4. Presensi Kerja Praktek 
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