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1.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Sebagai negara yang 

memiliki jumlah penduduk yang banyak, Indonesia memerlukan jumlah bahan pangan 

yang tinggi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan dalam menjaga 

ketahanan pangan dan proses produksi makanan dalam jumlah yang banyak dan dalam 

waktu yang singkat guna memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Pemenuhan 

kebutuhan pangan ini tidak hanya terpenuhi secara kuantitatif namun juga harus 

memiliki aspek kualitas yang baik, misalnya nilai gizi dari produk pangan tersebut. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan adalah dengan 

mengurangi konsumsi bahan pangan yang mendominasi atau sering disebut bahan 

pangan pokok bangsa, misalnya Indonesia yaitu beras (nasi). Memperkenalkan berbagai 

macam bahan pangan yang dapat menggantikan bahan pangan pokok sekaligus 

membangun gizi bangsa adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Jagung, gandum 

dan umbi merupakan komoditas yang diperkenalkan pemerintah sebagai alternatif 

bahan pangan pokok. Gandum  merupakan salah satu yang bahan pangan yang banyak 

mengandung karbohidrat dan juga dapat dijadikan sebagai komoditi pengganti beras. 

Gandum biasanya digunakan dalam bentuk tepung terigu, yang nantinya dapat diolah 

menjadi berbagai macam jenis panganan misalnya roti, mie, gorengan, pasta, campuran 

bakso, dan masih banyak lagi. 

PT. ISM Bogasari Flour Mills divisi Tanjung Priok merupakan salah satu produsen 

yang bergerak dalam bidang pengolahan gandum menjadi tepung terigu. PT. ISM 

Bogasari Flour Mills divisi Tanjung Priok merupakan produsen tepung terigu terbesar di 

dunia. Saat ini PT. ISM Bogasari Flour Mills memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

tepung terigu sekitas 70% yang semakin meningkat jumlahnya seiring berkembangnya 

produk olahan hasil tepung terigu, selain itu PT. ISM Bogasari Flour Mills divisi 

Tanjung Priok tidak hanya memenuhi kebutuhan tepung terigu dalam dalam negeri 

melainkan juga memenuhi permintaan tepung terigu luar negeri (komoditas ekspor). 

Ada berbagai macam merek tepung terigu diproduksi oleh PT. ISM Bogasari Flour 

Mills divisi Tanjung Priok baik untuk konsumen dalam negeri maupun laur negeri. 

Tepung terigu yang diproduksi PT. ISM Bogasari Flour Mills divisi Tanjung Priok pun 
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berbeda–beda jenisnya sesuai dengan kegunaannya. Dengan demikian, konsumen dalam 

negeri maupun luar negeri dapat memilih dan menyesuaikan jenis tepung terigu apa 

yang sesuai dengan produk olahan tepung terigu yang ingin dihasilkan.  

1.2. Tujuan  

Tujuan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah : 

1. Mendapatkan gambaran nyata tentang pengorganisasian kerja dan penerapannya 

dalam usaha pengoperasian sistem produksi tepung terigu. 

2. Mengetahui semua aspek produksi tepung terigu dari bahan baku, proses produksi, 

pengendalian proses produksi, pengemasan, sanitasi, tata letak dan pengolahan 

limbah. 

3. Mengetahui mesin dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi tepung 

terigu di PT. ISM Bogasari Flour Mills divisi Tanjung Priok. 

4. Mengetahui potensi-potensi bahya keamanan pangan yang dapat terjadi pada 

proses pembuatan tepung terigu serta penangannannya. 

 

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Magang dilaksanakan di PT. Indofood Sukses Makmur.Tbk Bogasari Flour Mills yang 

terletak di Jl. Raya Clincing, No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Magang dimulai dari 

tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2018. Kerja praktek dilaksanakan setiap hari Senin 

sampai dengan hari Sabtu  pada pukul 08.00-16.00. Waktu istirahat dan  makan siang 

pukul 12.00-13.00. 
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2. PROFIL PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. ISM Tbk. Bogasi Flour Mills didirikan oleh Soedono Salim, Sudwikatmono, 

Dhuhar Susanto, Dan Ibrahim Risjad pada tanggal 7 Agustus 1970. Selama satu tahun 

proses konstruksi dan pembangunan pabrik, maka dengan notarial, terbentuklah 

perusahaan tepung terigu pertama di Indonesia dengan nama PT. Bogasari Flour Mills 

dilatarbelakangi kerana rendahnya mutu tepung terigu yang import pemerintah, 

akibatnya jarak transportasi yang jauh. Jika mutu tepung terigu dianggap tidak baik lagi, 

maka tepung tersebut dibuang ditengah laut, sehingga tidak dapat dijual ke konsumen 

dan akibatnya pemerintah mengalami kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Selain 

itu, karena biaya import tepung terigu. Tanggal 29 November 1971 proses produksi 

penggilingan gandumpertama kali dilakukan melalui pabrik yang berlokasi di wilayah 

Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang diresmikan oleh presiden saat itu 

(Soeharto) yang mempunyai area 33 ha dengan kapasitas produksi sebesar 650 ton 

gandum. Pabrik kedua yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1972 

berlokasi dikawasan Tanjung Perak, Jawa Timur dengan luas 3,3 ha untuk memenuhi 

tingkat permintaan pasar. Sejak Januari 1977, Bogasari melengkapi organisasi dengan 

divisi tekstil yang memproduksi kantong terigu di Citeureup, Bogor.  

Bogasari mengoperasikan pabrik pasta sejak tahun 1991 yang menghasilakn spaghetti 

dan makaroni. Produk-produk pasta yang dijual dibawah merk Bogasari dan La Fonte 

itu menjangkau pasar domestik dan mancanegara. Pada tanggal  28 juli 1992 PT. 

Bogasari Flour Mills berubah menjadi  PT. Indosement Tunggal  Prakarsa Bogasari 

Flour Mills, dengan menjadi divisi makanan dari perusahaan semen itu. Seiring dengan 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mengakibatkan lahirnya banyak industri 

penggilingan tepung terigu baru, dan melihat pasar yang semakin bersaing, 25 pada 30 

Juni 1995 PT. Indosement Tunggal Prakarsa Bogasari Flour Mills pun diakuisisi 

kembali. kali ini oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., yang kemudian berubah 

menjadi PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills. Nama inilah yang berlaku sampai dengan 

saat ini. Kapasitas penggilingan awal dengan dua fasilitas penggilingan yaitu mill A dan 

B adalah 650 ton gandum per hari. Tahun pertama, total produksi yang dihasilkan 

pabrik di Jakarta mencapai 200.000 ton tepung terigu. Tahun 1973, Bogasari Jakarta 
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mengoperasikan fasilitas peggilingan baru yaitu mill C. Mill D dan E mulai 

dioperasikan pada tahun 1975, mill F dan G mulai beroperasi pada tahun 1978, mill H, I, 

J beroperasi pada tahun 1983, lalu mill K dan L beroperasi pada tahun 1992 serta yang 

terakhir adalah mill M, N, O yang mulai beroperasi pada tahun 1996. Kapasitas 

produksi tepung terigu sebesar 3,6 juta metrik ton per tahun dari kapasitas sebanyak 4,7 

juta metrik ton per tahun atau sekitas 16 ribu metrik ton per hari. Produksi dengan 

kapasitas besar ini didukung dengan adanya fasilitas alat pengolahan modern, dengan 

silo gandum berjumlah 140 buah dengan kapasitas tampung 400.000 metrik ton, dengan 

15 mill unit yang siap beroperasi. PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills juga 

menghasilkan produk sampingan, selain menghasilkan tepung terigu. Produk sampingan 

ini berupa sisa olahan penggilingan gandum ataupun hasil gagal dari proses produksi 

tesebut. 

Hasil produk sampingan (by product) tersebut berupa bran, pollard, pellet, dan 

industrial flour. Bran dan pollard diolah menjadi pellet untuk pakan ternak sedangkan 

tepung industri pada umumnya dimanfaatkan untuk dibuat lem (perekat) diindustri kayu 

lapis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahan baku (raw material) digunakan 

seluruhnya baik hasil utama maupun hasil sampingan yang dapat diolah menjadi produk 

lain (Dian, 2008) . Pada tanggal 19 September 1999, untuk pertama kalinya PT. ISM 

Tbk. Bogasari Flour Mills mengekspor tapung terigu ke Singapura dengan kiriman 

sebanyak 860 karung. Tanggal 1 Desember 1996, PT. ISM Tbk. Bogasari 26 Flour 

Mills memperoleh sertifikat ISO 9001 dari SGS Internasional (Inggris) dan 

SUKOFINDO yang terbatas pada manajemen mutu, produksi dan instalasi serta 

mencakup Contact Review, Control Dokument, Perchasing, Proses Control, Handling 

Storange, Packing And Delivery Serta Internal Quality Audits .  Dan pada tahun 2007 

PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills memperoleh sertifikat ISO 22000  (Bogasari, 2010).  

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi : Menjadi perusahaan global penyedia makanan berkualitas (berbasis pertanian) 

dan produk serta jasa terkait. 

Misi 

1. Menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 
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2. Mendistribusikan produk secara intensif untuk menjangkau seluruh area potensi, 

baik wilayah Indonesia maupun wilayah regional. 

3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. 

4. Memperkuat daya saing dengan menerapkan teknologi yang tepat dan proses yang 

efektif. 

5. Berupaya secara terus-menerus menambah nilai perusahaan bagi para pemangku 

kepentingan. 

 

2.3.  Keadaan Umum Perusahaan 

2.3.1.  Lokasi  Giografis Perusahaan 

PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills terletak di jl. Raya Cilincing no.1, Tanjung Priok, 

Jakarta Utara 14110. PT. ISM Tbk. Bogasari Fluor Mills memiliki luas lahan kurang 

lebih 33 ha, yang berbatasan dengan: 

· Sebelah utara : PT. Dok Kodja, PT. Sarpindo dan laut jawa.  

· Sebelah timur : Jalan pelabuhan sarpindo dan PT. Easterm Polyester  

· Sebelah selatan : Jalan Raya Cilincing  

· Sebelah barat : Kali Kersek Dan Depo Pertamina  

Lokasi pabrik Bogasari yang dekat dengan laut ini sangat strategis, sehingga dapat 

membangun dermaga sendiri yang memudahkan proses loading dan unloading. Karena 

setelah loading gandum langsung dapat dimasukkan silo melalui jalur transfer yang 

telah tersedia. Demikian pula dengan proses unloading, pellet dapat langsung 

dimasukkan ke dalam kapal melalui jalur transfer.  

2.3.2.  Ketenagakerjaan 

Berdasarkan kesepakatan kerja bersama, pada tanggal 30 Juni 1980, antara PT. ISM 

Tbk. Bogasari Flour Mills Jakarta-Surabaya dengan serikat pekerja (SPSI terkait tenaga 

kerja PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills, tahun 2005-2007, bahwa definisi tenaga kerja 

adalah semua orang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan dan mendapat 

upah dari perusahann serta terdaftar sebagai pekerja tetap (bulanan). PT. ISM Tbk. 

Bogasari Flour Mills memiliki jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 2.200 

karyawan. Dan hampir 90% dari jumlah tersebut adalah laki-laki. Tenaga kerja dibagi 

menjadi dua, yaitu karyawan harian dan karyawan bulanan. Karyawan harian umumnya 

dibutuhkan perusahaan untuk menangani perkerjaan dibagian gudang. Jika karyawan 
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harian ini menunjukan prestasi yang baik, dapat diangkat menjadi karyawan bulanan 

atau tetap. Karyawan bulanan atau tetap merupakan karyawan Bogasari dimana sistem 

gaji yang dipakai adalah sistem bulanan. Usaha untuk meningkatkan dan menjaga 

kapasitas produksi, penentuan waktu kerja dibedakan antara bagian produksi dengan 

bagian kantor dengan tiga jenis jam kerja, yaitu:  

1. Waktu lembur  

Merupakan waktu kerja tambahan diluar jam kerja yang diberlakukan pada keadaan 

mendesak atau pemerintah dari atasan dengan diberikan upah lembur sesuai dengan 

ketentuan perusahaan. Hari minggu dan libur tanggal merah termasuk waktu 

lembur khusus untuk karyawan bagian produksi.  

2. Shift atau waktu kerja bergilir 

   Shift untuk pekerja di bagian produksi dibagi menjadi tiga, yaitu: 

Shift pagi  : 08.00-16.00 

Shift sore  : 16.00-24.00 

Shift malam : 24.00-08.00 

Pergantian shift tersebut akan ditukar setiap 1 minggu sekali. Dan waktu bekerja 6 

hari   dalam 1 minggu.  

3. Nonshift atau waktu  kerja tidak bergilir  

Merupakan waktu kerja normal yang berlaku untuk karyawan kantor dengan lama 

waktu kerja adalah 9 jam sejak pukul 09.00-17.00 WIB, sudah termasuk satu jam 

istirahat. Dan untuk waktu bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Untuk menjaga 

keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja di PT. ISM Tbk. Bogasari 

Flour Mills. Hal-hal tersebut diatur dalam Safety Health Enveronent Departement. 

Perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan perusahaan dan 

wajib digunakan adalah pakaian kerja, sepatu kerja, masker, airplug (penutup 

telinga), topi, kaca mata pelindung, dan sarung tangan. Dalam lingkungan pabrik 

dilengkapi dengan pemadam kebakaran, ruang kerja dan ruang pengendali 

dilengkapi dengan AC.  

 

2.4. Struktur Organisasi 

Kekuatan tertinggi di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. BogasariFlour Mills Jakarta 

adalah OPU (Deputy OPU Head) yang membawahi empat senior Vice President 
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(SVP). Senior Vice President yang ada di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Bogasari 

Flour Mills terdiri atas SVP Finance, SVP Commercials, SVP Manufacturing, dan 

SVP Human Resources. SVP Manufacturing dibantu oleh tiga Vice President, yaitu 

VP Operations, VP Technical Support, dan VP Quality and Product Planning and 

Development. Masing-masing VP memimpin satu divisi, fungsi divisidivisi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1.  Operations Division  

 Operations Division merupakan bagian yang bertanggung jawab atas operasi   

penyimpanan di silo, proses milling, dan packing. Bagian ini dibagi lagi menjadi 

empat departemen, yaitu:  

 Milling Departement, bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dan   

menggiling tepung terigu dengan mutu sesuai dengan yang ditetapkan. Tugasnya 

antara lain melaksanakan produksi sesuai dengan Rencana Produksi.Bagian ini 

dipimpin oleh manager dan dibantu oleh deputy head miller dan miller. 

 Flour Silo and Bulk Packing Departement, bertanggung jawab atas 

penyimpanan tepung terigu sementara sebelum dipacking dalam silo khusus 

tepung terigu dan pengemasan tepung terigu dalam bentuk karung maupun 

curah. Tugasnya antara lain melakukan pengemasan produk berdasarkan 

jenisnya, yaitu tepung regular. Bagian ini dpimpin oleh seorang manager.  

 Blanding Silo and Bulk Packing Departemen, bertanggung jawab atas 

pencampuran tepung terigu menjadi tepung premix maupun tepung –tepung 

inovasi lainnya. Selain itu juga bertugas untuk mengemas tepung-tepung 

tersebut dalam consumer packing (biasanya satu dan dua kilo). Tugasnya antara 

lain melakukan pengemasan produk berdasarkan jenisnya, yaitu tepung ekspor 

dan spesial. Bagian ini dipimpin oleh seorang manager.  

 Silo Departemen, yang bertanggung jawab memasukkan gandum ke dalam 

wheat silo sesuai dengan jenis dan spesifikasinya dan mengatur proses 

pengeluaran gandum menuju mill untuk digiling. Tugasnya antara lain 

melaksanakan operasi penyimpanan gandum dan melakukan transfer gandum 

sesuai komposisi grist yang diminta pihak mill. Bagian ini dipimpin oleh 

seorang manager.  
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2. Technical Support Division  

Technical Support Division merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk 

pemeliharaan seluruh sarana utama penunjang kelancaran produksi mulai dari 

pengadaan sumber energi sampai kepada bangunan tempat produksi berlangsung. 

Bagian ini dibagi menjadi empat departemen, yaitu:  

 Maintenace Departement, bertanggung jawab atas perbaikan mesin dan 

peralatan di tempat produksi.  

 Production Facility Departement, bertanggung jawab atas pemeliharaan 

seluruh bangunan yang ada, kebersihan lingkungan pabrik dan pemeliharaan 

taman, serta pelaksanaan pengendalian hama pada silo dan tempat 

penyimpanan tepung. 

 Automation Departemen, bertanggung jawab atas perawatan dan 

pemeliharaan seluruh peralatan listrik serta bertugas menjalankan instalasi 

sederhana. 

 Material Stores Departement, bertanggung jawab atas pengadaan instrumen-

instrumen alat yang digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan seluruh 

mesin dan alat produksi. Tugasnya antar lain penyediaan sarana keperluan 

produksi seperti suku cadang peralatan, bahan bakar, serta kemasan.  

3. Quality and Product Planning and Development Division 

Quality and Product Planning and Development Division merupakan bagian yang 

bertanggung jawab untuk pengendalian dan kontrol dari produk-produk produksi 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Bogasari Flour Mills.  
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3. SPESIFIKASI PRODUK DAN PROSES PRODUKSI 

3.1.Spesifikasi Produk 

3.1.1. Bahan baku’ 

 

Gambar 1 Macam-macam Biji Gandum  

Pada Gambar.1 dapat dilihat macam-macam biji gandum, yang 

digunakan oleh Bogasari sebagai bahan baku, selain itu juga dapat dilihat struktur 

biji gandum pada Gambar.2. 

 

Gandum masuk kedalam  famlia Grainae dan Genus Triticum. Jenis gandum paling 

banyak ditanam guna kepentigan komersial adalah jenis Triticum vulgare, Triticum 

compactum dan Triticum durum. Spesifikasi masingmasing varietas gandum tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Triticum vulgare  memiliki warna yang bervariaso yaitu antara putih, merah, dan 

cokelat. Jenis gandum ini banyak digunakan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan roti. Merupakan jenis gandum yang paling banyak ditanam. 

2.  Triticum Compactrum atau club wheat memiliki warna putih sampai merah. 

Jenis gandum ini sering digunakan dalam pembuatan creakers dan roti. 

Merupakah jenis gandum yang paling sedikit atau jarang ditanam. 

3. Triticum durum merupakan jenis gandum khusus yang memiliki 

spesifikasi berbeda dengan jenis gandum yang lain. Bijinya lebih keras dan 

warna kulit cokelat. Jenis gandum ini banyak digunakan sebagai bahan utama 
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dalam pembuatan macaroni dan spaghetty. Varietas ini banyak dihasilkan oleh 

negara   Kanada dan  Amerika.   

Secara umum, biji gandum berbentuk oval dengan panjang antara 6-8 mm dan 

diameter biji antara 2-3 mm, biji gandum mempunyai lekukan dibagian tengah 

yang disebut crease. Pada ujungnya terdapat rambut halus yang disebut hair of 

brush. Gandum merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tepung terigu. 

Secara umum, biji gandum berbentuk oval dengan panjang antara 6-8 mm dan 

diameter biji antara 2-3 mm, biji gandum mempunyai lekukan dibagian tengah yang 

disebut crease. Pada ujungnya terdapat rambut halus yang disebut hair of brush.  

Gandum terdiri dari tiga bagian penting yaitu bran, endosperm, dan germ.:  

    Tabel 1 Kompone kandungan biji gandum. 

Sumber : Bushuk 1994  

 

Gambar 2 Struktur Biji Gandum  

1. Dedak (Bran)  

Bran merupakan kulit terluar biji gandum yang menusun 14,5% - 15% dari 

Komponen (%) Biji Bran Endosperm Germ 

Bahan kering 100 15 82 3 

Karbohidrat 82,7 70,0 86,4 50,6 

Protein 12,8 16,7 11,2 32,4 

Lemak 2,5 5,4 1,6 11,9 

Mineral 2,0 7,4 0,8 5,1 
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 keseluruhan berat biji gandum. Bran terdiri dari 5 lapisan yaitu epidermis 

(3,9%), epikarp (0,9%), endokarp (0,9%), testa (0,6%), dan aleuron (9%) (kaya akan 

protein dan vitamin B, terutama asam nikotinat / niasin). Selama proses pengolahan, 

bran akan menjadi sekam. Menurut Gaman (1994) , sekam tersusun dari selulosa 

(serat) yang tidak dapat dicerna, serta mengandung vitamin B dan elemen mineral.  

Bran memiliki granulasi lebih besar dibanding pollard, serta memiliki kandungan 

protein dan kadar serat tinggi sehingga baik dikonsumsi ternak besar. Epidermis 

merupakan bagian terluar biji gandum, mengandung banyak debu yang apabila 

terkena air akan menjadi liat dan tidak mudah pecah. Fenomena inilah yang 

dimanfaatkan pada penggilingan gandum 

menjadi tepung terigu agar lapisan epidermis yang terdapat pada biji 

gandum tidak hancur dan mengotori tepung terigu yang dihasilkan. Kebanyakan 

protein yang terkandung dalam bran adalah protein larut (albumin dan globulin). 

2. Endosperm  

Endosperm menyusun 80- 85% berat total biji gandum. Bagian inilah yang nantinya 

akan di ubah menjadi tepung melalui proses penggilingan. Sebagian besar 

endosperm tersusun atas pati, protein sekitar 70%-75%,  asam nikotinat12%, 3% 

vitamin B1 dan 32% vitamin B2, serta menggandung serat dan beberapa mineral 

(Gaman,1994). 

3. Germ  

Germ merupakan biji sebenarnya (embrio) pada biji gandum dan terletak pada 

bagian bawah biji. Lembaga (germ) hanya menyusun 2,5 % - 3% berat biji. 

Lembaga sangat  kaya akan lemak  serta mengandung 8 % protein, 64% vitamin B 

dan 32% vitamin B2 dan 2% asam nikotinat, dan juga zat besi.  Pada lembaga 

terdapat bagian yang selnya masih hidup bahkan setelah pemanenan. Pada kondisi 

lingkungan yang baik, dapat terjadi perkecambahan yaitu biji gandum akan tumbuh 

menjadi tanaman gandum yang baru. Perkecambahan merupakan salah satu hal yang 

tidak boleh terjadi selama proses penyimpanan dan produksi biji gandum. 

Perkecambahan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kandungan 

oksigen yang melimpah, suhu yang relatif hangat, dan kondisi kelembapan yang 

tinggi. 
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 Biji gandum mempunyai keistimewaan dari pada jenis serelia lainnya karena 

kandungan protein glutenin dan gliadin yang dimilikinya. Kedua protein ini termasuk 

yang tidak larut dalam air (insoluble), glutenin adalah protein yang mempengaruhi 

kekuatan meregang adonan sedangkan gliadin merupakan protein yang mempengaruhi 

kemampuan meregang (elastisitas) dari adonan . Jenis gandum yang digunakan oleh 

Bogasari tergantung pada jeni tepung yang akan diolah, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pasar.  

3.1.2. Tepung Terigu 

Produk utama yang di produksi oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi 

Bogasari Flour Mills adalah tepung terigu. Produk tepung yang diproduksi oleh 

Bogasari memiliki 3 subkelas yang dibedakan berdasarkan kandungan proteinnya. 

Keberadaan protein inilah yang nantinya menentukan fungsi atau kegunaan tepung 

tersebut, yaitu: 

a. Tepung terigu protein tinggi (High Protein Flour) contohnya Cakra Kembar 

Emas, Cakra Kembar, Cakra Kembar Industri serta BLF. Tepung terigu jenis 

ini mengandung protein minimal 12% cocok digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan mie dan roti.  

b. Tepung terigu protein sedang (Medium Protein Flour) contohnya Segitiga 

Biru dan Segitiga Hijau. Tepung terigu jenis ini mengandung protein 10-11% 

cocok digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue-kue yang tidak 

membutuhkan pengembangan.  

c. Tepung terigu protein rendah (Low Protein Flour) contohnya Kunci Biru, 

Lencana Merah dan Simpul. Tepung terigu jenis ini mengandung protein 8-

9% cocok digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biskuit, cookies dan 

gorengan.  

Spesifikasi pangsar tepung terigu yang diproduksi oleh Bogasari dibagi menjadi 2 

yaitu tepung terigu Lokal (pangsa pasar dalam negeri) dan tepung terigu Spesial 

(pangsa pasar khusus). Tepung terigu lokal misalnya Cakra Kembar, Cakra 

Kembar Emas, FSA, Segitiga Biru, Kastil, Piramida, Lencana Merah, Kunci Biru, 

Pena Kembar, dan Payung. Sedangkan tepung terigu Spesial merupakan tepung 

terigu yang dibuat khusus sesuai dengan pesanan pelanggan, biasanya digunakan 
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untuk keperluan industri besar misalnya J.CO , BRD-BKRY, C&G 1, Tepung 

Pao, tepung spsial Pizza, Udon. Terdapat pula produk tepung terigu yang diekspor 

ke beberapa negara dengan merek dagang yang berbeda seperti produk Yellow 

Kangoroo, Par Blue , Purity, Golden Grest ,Taj Mahal dan masih banyak lagi. 

 

Gambar 3 Produk PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Bogasari Flour Mills  

3.1.3.  Pasta  

Selain tepung terigu, Bogasari juga memproduksi produk pasta, namun produksi pasta 

dilakukan oleh divisi pasta. Divisi pasta dan divisi flour mills berada dilokasi yang sama 

namun memiliki struktur kepengurusan yang berbeda. Pasta adalah makanan khas Italia 

yang merupakan hasil olahan dari semolina gandum jenis Durum (High Protein). 

Semolina adalah butiran yang diperoleh dari endosperm biji gandum jenis durum wheat 

yang mengandung kadar gluten tinggi. Gandum jenis durum merupakan gandum jenis 

khusus yang digunakan untuk memproduksi pasta karena kandungan proteinnya yang 

tinggi sehingga dapat menghasilkan pasta yang kenyal. Produk pasta terdiri dari long 

pasta (spaghetti) dan shortpasta (makaroni). Merek produk pasta di Indonesia yakni 

“Spaghetti La Fonte”. Pasta terbuat dari campuran adonan tepung durum semolina 

dengan air, telur, dan garam serta diproses tanpa tambahan bahan pewarna maupun 

bahan aditif lainnya.  
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Gambar 4  Produk Gambar 2 Produk PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Pasta 

3.1.4.  Produk Samping  

a. Bran/Pollard 

    Bran merupakan kulit gandum dengan tekstur kasar dan lembaran besar. Pollard 

merupakan kulit ari gandum yang halus dengan kandungan protein dan serat yang 

relatif tinggi yang berguna untuk meningkatkan kandungan serat pada roti whole 

wheat. Bran dan Pollard diproses lebih lanjut pada bagian pelletizing dan Flour Silo 

and Bulk Packaging (FSBP) bagian pengemasan by product dan dimanfaatkan untuk 

bahan baku pakan ternak. 

b. Pellet 

Pellet merupakan pakan ternak yang terbuat dari campuran bran dan pollard dengan 

perbandingan optimal 60:40. Pellet ini juga dicampur dengan offal atau pengotor 

selain gandum seperti oat, barley, jagung dan kedelai. Pellet harus dipanaskan dahulu 

agar tergelatinisasi dan memadat sehingga dapat dibentuk sesuai standar. 

Keuntungan-keuntungan dalam produksi pellet antara lain memudahkan dalam 

penyimpanan dan pengiriman, mengurangi kehilangan berat karena angin saat 

pengangkutan dan harganya relatif lebih stabil. 

c. Industrial Flour 

Industrial Flour terbuat dari semolina hasil samping penggilingan gandum menjadi 

tepung terigu. Tepung ini mengandung pati sebanyak 50% sehingga banyak 

dimanfaatkan oleh industri perekat kayu lapis dan sebagai campuran dalam 

pembuatan pakan ikan. 

3.2.  Proses Produksi 
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Proses produksi gandum menjadi tepung terigu terbagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu 

Screening dan Miling . Tahapan Screening meiliputi Pre-Cleaning, First Cleaning, 

Conditioning, Second Cleaning.  Sedangkan pad atahapan Milling terbagi amenjadi 

beberapa urutan yaitu penghancuran (breaking), pengecilan ukuran (reduction), dan 

pengayakan (shifting).  

3.2.1.  Screening (persiapan)  

Tahapan ini berfungsi untuk membersihkan/ memisahkan biji gandum sebagai bahan 

baku tepung terigu dari material asing (impurities) sehingga  tepung yang dihasilkan 

nantinya akan mempunyai kualitas yang baik. Impurities tersebut dapat tercampur 

selama proses pemanenan, penanganan pasca panen, penyimpanan , dan pengiriman. 

Impurities dapat berupa gandum kisut, gandum pecah,  gandum busuk, kulit, biji-bijian 

selain gandum  (kedelai, jagung, barley, biji bunga matahari, oats, dan lain-lain), bunga, 

batang gandum, kayu, batu, plastic, debu, pasir dan logam. Tahap persiapan meliputi -

Cleaning, First Cleaning, Conditioning, Second Cleaning: 

3.2.1.1.   Pre-cleaning 

Pre-cleaning dilakukan sebelum biji gandum dimasukkan kedalam  raw wheat bin 

(tempat untuk menyimpan gandum di mill),  tahapan ini memiliki prinsip memisahkan 

impurities yang tidak seragam dan berukuran lebih besar dari biji gandum. Tujuan 

dilakukannya pre-cleaning yaitu menjaga agar tidak terjadi penurunan kualpitas pada 

gandum selama penyimpanan di bin, memaksimalkan kuantitas penyimpanan gandum 

di dalam bin dan menggurangi beban maintenance peralatan / mesin yang digunakan 

pada proses-proses berikutnya sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan mesin 

(Ayus, 2004).    Alat yang digunakan pada tahap ini adalah Separator yang berguna 

untuk memisahkan biji gandum dengan benda-benda asing berdasarkan ukurannya 

(misalnya sampah) dan  Mangetic separator yang berguna untuk memisahkan benda 

selain biji gandum yang memiliki sifat magnetik (misalnya logam)  Setelah biji gandum 

dipastikan bersih kemudian biji gandum dikirim dengan screw conveyor menuju raw 

wheat bin yang telah dipisahkan sesuai dengan jenis gandum. Kemudian gandum yang 

siap digiling dimasukan kedalam Flow Regulator (FCA) yang berfungsi untuk mengatur 

kapasitas aliran gandum secara berat, mencampur beberapa macam jenis gandum sesuai 
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dengan grist yang akan digiling, dan juga mengukur kapasitas aliran gandum agar tetap 

stabil.  

3.2.1.2. First Cleaning       

First cleaning dilakukan setelah biji gandum dikeluarkan dari raw wheat bin yang 

selanjutnya akan dipindahkan kedalam tempering bin (setelah melewati FCA) untuk 

tahapan conditioning. Tahapan first cleaning memiliki prinsip memisahkan biji gandum 

dengan impuritis yang berukuran kecil dan halus (mislanya krikil, pecahan biji jagung, 

gandum yang rusak) dan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit biji 

gandum (misalnya pasir, debu, tanah, jamur). Alat yang digunakan pada tahap ini adalah 

separator, dry stoner, air classifier stoner (TRC), indented disc / cylinder separator 

stoner. Setelah melalui first cleaning, gandum harus sudah dipastikan dalam keadaan 

bersih karena proses selanjutnya adalah  conditioning. Conditioning process bertujuan 

untuk menghasilkan tepung dengan kadar air yang diharapkan,  membuat bran menjadi 

elastis dan liat serta melunakan endosmperm sehingga dapat mempermudah proses 

penggilingan.  Proses conditioning diawali dengan  penambahan air (dampening) 

kemudian dilanjutkan dengan pendiaman (tempering).  Dalam proses conditioning ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu banyaknya air yang ditambahkan dan 

lamanya waktu pendiaman.  Faktor terpenting yang pertama adalah banyaknya air yang 

ditambahkan. Agar didapatkan tepung sesuai dengan kadar air yang diharapkan maka 

banyaknya jumlah air yang ditambahkan dapat dihitung mengunakan rumus. Rumus 

penambahan air, yaitu: 

  
     

      
              

W  = Air yang ditambahkan (L/jam) 

M2  = Kadar air tepung yang dikehendaki 

M1  = Kadar air awal gandum 

Qcleaning = Kapasitas cleaning gandum (kg/jam) 

Faktor terpenting yang kedua adalah wkatu perendaman atau Conditioning time 

(tempering). Lamanya waktu perendaman gandum dipengaruhi oleh jenis gandum yang.  

Gandum jenis hard mempunyai waktu perendaman selama 24-36 jam, untuk gandum 
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jenis medium mempunyai waktu perendaman selama 16-24 jam, dan sedangkan untuk 

gandum jenis soft mempunyai waktu perendaman selama 8-16 jam. Perbedana lamanya 

waktu perendaman ini disebabkan oleh struktur granula gandum tersebut. Gandum jenis 

hard memiliki struktur granula yang rapat dan berikatan secara kuat, hal ini 

mengakibatkan jenis gandum ini memiliki kesulitan dalam menyerap air sehingga 

membutuhkan waktu perendaman yang lebih lama.  

3.2.1.3. Second Cleaning 

Second Cleaning dilakukan setelah biji gandum di tempering. Proses ini merupakan 

proses pembersihan tahap akhir sebelum biji gandum digiling untuk diambil 

endospermnya. Second cleaning bertujuan untuk membersihkan biji gandum dari segala 

bentuk impuritis yang berukuran kecil seperti debu hingga serbuk besi ,  batu seukuran 

biji gandum, selain itu rambut gandum/ tunas yang muncul selama proses tempering 

akan terpotong. Mesin yang digunakan pada tahap  second cleaning  adalah mangetic 

separator, dry stoner ,dan scourer with TRR. Setelah biji gandum telah melewati semua 

tahap persiapan makan biji gandum siap untuk digiling. 

3.2.2. Milling  

Setelah diyakini bahwa biji gandu telah dalam keadaan bersih maka tahap selanjutnya 

adalah tahap inti dari milling yaitu penggilingan. Tahap penggilingan meliputi 3 tahapan 

utama yaitu penghancuran (breaking), pengecilan ukuran (reduction), dan pengayakan 

(shifting) (Morris & James, 2000). Prinsip dasar proses milling adalah mengeluarkan 

endosperm, memisahkan endosperm dari germ dan bran, dan mereduksi endosperm.  

3.2.2.1. Penghancuran (breaking) 

Proses produksi tepung sesunggunya barulah akan dimulai. Diawali dengan 

penghancuran biji gandum yang bertujuan untuk membuka bagian endosperm. 

Endosperm merupakan komponen utama dalam produksi tepung terigu. Pengahncuran 

dilakuakn denngan menggunakan mesin penggiling ( break roll / mill roll) sehingga biji 

gandum yang tergiling akan terpecah/ terbuka. Mill roll memiliki 2 roll bergerigi  pada 

setiap mesinnya kedua roll ini nantinya akan berputar berlawanan arah sehingga biji 

gandum yang terlewat dicelah kedunaya akan tergilas sehingga pecahan partikel 

endosperm terpisah dari kulit biji gandum (bran). Terdapat 5 rangkaian mesin pemecah 
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gandum dalam 1 line yaitu B1 hingga B5 yang setiap besar angka pada kode maka celah 

anatra 2 rol semakin sempit sehingga ukuran pecahan partikel yang dihasilkan akan 

semakin kecil (halus). Partikel biji gandum yang telah dipecah dibawa ke sifter 

menggunakan pneumatic conveyor. Partikel pecahan biji gandum kemudian diayak 

dengan menggunakan  sifter sehingga endosperm akan terpisah dengan ofal (komposisi 

gandum selain endosperm) dan endosperm yang didapat didistribusikan ke reduction 

roll untuk dilakuakan pengecilan ukuran. 

 

3.2.2.2. Pengecilan ukuran (reduction) 

Endosperm yang dihasilkan dari proses breaking akan direduksi atau digiling kembali 

menjadi tepung yang berukuran lebih  kecil (halus) dengan reduction roll. Pada 

reduction process jenis roll yang digunakan berbeda dengan roll yang digunakan  pada  

breaking process yaitu  permukaannya tidak bergerigi. Faktor yang paling berpengaruh 

pada hasil produksi pada reduction process adalah jarak antara 2 rol yang akan 

mempengaruhi tekanan grinding yang diberikan. Hal ini dikarenakan  tekanan yang 

berlebihan pada reduction roll dapat menyebabkan terbentuknya bran powder .  Bran 

powder inilah yang akan mengakibatkan tingginya nilai ash pada tepung yang 

dihasilkan sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan warna tepung terigu yang 

diproduksi. Terdapat 3 tahapan proses utama pada reduction process yaitu   

a. Sizing process ( semolina menjadi middling dan tepung) ;  

b. Middling process (middling menjadi tepung) ; dan  

c. Tailing process  (middling yang bercampur dengan bran menjadi tepung) . 

Kemudian endosperm yang telah halus dibawa menuju sifter dengan menggunakan  

pneumatic conveyor untuk dilakukan pengayakan terkahir sebelum tepung terigu 

tersebut dikirim ke Departemen Flour Mixing  and Packaging (FMP) atau Departemen 

Flour Silo Bulk Packing.  

3.2.2.3. Pengayakan (Shifting) 

Sifting adalah proses pemisahan partikel berdasarkan ukurannya dengan mengunakan 

mesin pengayakan. Ayakan disusun berdasakan besarnya mikron ayakan yang 

digunakan, tersusun dari bagian paling atas memiliki ukuran mikron yang paling rendah 

atau dengan kata lain lapisan ayakan paling bawah (terakhir) memiliki ukuran micron 
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yang lebih tinggi dari pada lapisna ayakan yang di atasnya. Setiap tingkatan mempunyai 

output yang kemudian akan dilakukan penggilingan ulang, ataupun akan turun ke 

lapisan ayakan berikutnya hingga ke akan paling dasar dan lolos sebagai tepung. 

Selanjutnya tepung terigu tersebut ditambahkan zat additive dengan menggunakan  

mesin  additive feeder,  kemudian  dibawa melalui  Infestroyer (untuk mematikan 

apabila ada telur kutu didalam tepung terigu tersebut ) , rebolt sifter ( untuk 

menghilangkan bran, benda asing seukuran tepung)  dan magnet separator. Setelah 

melewati semua tahapan tepung tersebut dikirim menggunakan sistem hembusan udara 

atau pneumatic  ke departemen  Food Mixing and Packing (jenis tepung special) 

ataupun tepung yang  langsung menuju departemen Packing. Setelah dikirm ke luar 

departemen milling  maka tanggung jawab terhadap tepung bukan lagi milik Milling 

Department. 

 

3.2.2.4. Food Mixing and Packing 

Setelah tepung jadi,maka tepung akan dikirim ke  Departemen Flour Mixing and 

Packaging (FMP) maupun Departemen Flour Silo Bulk Packing. Departemen Flour 

Mixing bertugas untuk memproduksi tepung spesial. Tepung spesial merupakan tepung 

yang dicampur dengan beberapa komponen tambahan misalnya vitamin, mineral, 

falvour hingga pewarna sesuai dengan pesanan khusus. Departemen Flour Mixing and 

Packaging (FMP) bekerja dengan cara mencampur segala bahan tambaha  yang ingin 

ditambahkan kemudian setelah semua bahan tambahan telah homogen maka formulasi 

tersebut ditambahkan pada  flour base. Alat yang digunakan untuk mencampur 

keduanya memiliki sistem kerja seperti mixer pada umumnya namun dengan kapasitas 

yang lebih besar. Setelah tercampur merata tepung spesial dapat langsung dikemas. 

Pengemasan dapat dilakukan di dalam Departemen FMP  ataupun Departemen FSBP 

 

3.2.2.5.    Mesin yang digunakan 

1. Separator  

Berfungsi untuk membersihkan gandum dari segala impurities yang memiliki ukuran 

yang berbeda dengan biji gandum. Cara kerja Separator adalah dengan mengunakan 

prinsip penyaringan dengan ayakaan. Separator digunakan pada tahapan Pre 

Cleaning dan First Cleaning. 
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 Separator tersusun oleh dua lapisan ayakan, yaitu: 

a Lapisan ayakan pertama (atas) yaitu ayakan kasar (coarse sieve). Ayakan ini yang 

akan memisahkan gandum dari offal yang memiliki ukuran lebih besar dari 

gandum seperti biji bunga matahari, kedelai, jagung, batang-batang, batu. Lubang 

ayakan bagian ini memiliki bentuk lonjong. Ukuran diameter lubang ayakan yang 

digunakan berukuran 6mm-7mm. 

b Lapisan ayakan kedua (bawah) yaitu ayakan halus (sand sieve). Ayakan ini yang 

akan memisahkan gandum dari offal yang memiliki ukuran lebih kecil dari 

gandum seperti batu batu kecil, biji biji kecil. Lubang ayakan bagian bawah 

memiliki bentuk segitiga berukuran 1,5 mm-2,5 mm. 

2. Flow regulator (FCA)   

Berfungsi untuk mengukur dan mengatur kapasitas aliran gandum selama proses 

produksi. Selain itu FCA juga berfungsi sebagai alat pencampur dua atau beberapa 

macam gandum sesuai dengan grist yang akan digiling atau diconditioning. Flow 

regulator (FCA) digunakan pada tahapan Pre Cleaning. 

3. Magnetic separator  

Berfungsi untuk  membersihkan gandum dari berbagai jenis impurities yang 

mempunyai sifat logam, alat ini bekerja menggunakan sistem magnetic. Magnetic 

separator berfungsi juga sebagai pengaman mesin berikutnya agar tidak mengalami 

gangguan. Selain itu keberadaan logam dalam bahan pangan sanggatlah tidak 

diperbolehkan. Keberadaan logam didalam bahan pangan dapat mengakibatkan 

timbulnya resiko food safety problems. Magnetic separator digunakan pada tahapan 

First Cleaning dan Second Cleaning. 

4. Weigher 

Weigher berfungi untuk memastikan apakah kapasitas gandum yang diminta pada 

settingan FCA sudah sesuai dan mengetahui jika terjadi kesalahan selama proses 

produksi. 

5. Air Classifier Aspirator / Tarara classifier (TRC) 

Alat ini berfungsi untuk memisahkan gandum dari impurities berdasarkan perbedaan 

tahanan udara.  

 Sistem kerja alat ini adalah dengan membagi produk yang masuk menjadi 2 kelompok 

yaitu:  
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   1. Produk yang ringan misalnya gandum ringan, black spot, broken wheat.   

   2. Produk yang berat  misalnya gandum berat, batu.  

Dalam TRC ada  2 ayakan dengan ukuran yang berbeda. Nantinya ayakan inilah 

yang akan mengelompokan produk yang berat dengan produk yang ringan dengan 

sistem aspirasi. Ayakan bagain atas berfungsi untuk memisahkan produk yang ringan 

yang nantinya akan lanjut ke proses berikutnya yaitu masuk ke mesin cater day 

(treuer), sedangkan untuk ayakan bagian bawah berfungsi untuk memisahkan produk 

yang berat yang nantinya akan lanjut ke mesin dry stoner. Mesin TRC digunakan 

pada tahapan First Cleaning. 

6. Dry stoner  

Alat ini berfungsi untuk memisahkan gandum dari material yang lebih berat dari 

gandum, tetapi berukuran sama/hampir sama dengan gandum batu misalnya. Dry 

stoner bekerja dengan sistem aliran udara dan kemiringan ayakan serta gerakan 

sentrifugal atau vibrasi yang cepat sehingga angin yang dihasilkan mampu 

mengangkat biji gandum, sedangkan batu (pertikel yang lebih berat dari gandum) 

akan terdorong kedepan menuju tempat pembuangan sedangkan partikel yang ringan 

akan jatuh kebelakan dan menuju mesin selanjutnya. Dry stoner digunakan pada 

tahapan first Cleaning. 

7. Carter day  

Alat ini berfungsi untuk memisahkan gandum dari partikel lain berdasarkan ukuran 

dan bentuk /panjang. Carter day terdiri dari indented disc separator (IDS). IDS 

terdiri dari cylinder long corn dan cylinder round corn. Gandum dengan berbagai 

ukuran beserta impuritiesnya masuk ke indented disc separator. Gandum dari IDS 

yang berukuran lebih kecil masuk ke cylinder round corn,sedangkan yang lebih 

besar masuk ke cylinder long corn.  

8. Scourer  

Alat ini berfungsi untuk membersihkan biji gandum dari kotoran yang masih 

menempel pada permukaan gandum atau pada crease gandum. Scourer bekerja 

dengan cara menggosok / memoles (scouring) gandum pada permukaan ayakan 

berbentuk drum yang dibagian tengahnya terdapat beater / pemukul sehingga akan 

meratakan proses pembersihan. Selain gandum akan bergesekan dengan permukaan 

ayakan, gesekan diantara biji gandum sendiri juga akan terjadi.   
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9. Tarara  

Tarara berfungsi untuk membersihkan debu dan kulit yang masih menempel pada  

gandum setelah dilakukan penggesekan pada mesin Horizontal Scourer. Prinsip kerja 

dari alat ini adalah pemisahan berdasarkan tahanan udara yang diberikan oleh  

aspirator (hisapan) 

10. Dampener  

Dampener berfungsi untuk mencampurkan air ke dalam gandum. Dampener atas 

seperangkat alat pemberi air, yaitu:  

a Magnetic valve untuk membuka dan menutup kran air  

b Control valve yang berfungsi untuk mengatur jumlah air  

c Flow meter yang berfungi untuk mengukur jumlah air yang dikeluarkan  

11. Break roller 

    Mesin ini dilengkapi oleh sepasang roll bergerigi dengan diameter kurang lebih 250 

mm yang berfungsi untuk memecah biji gandum guna mengeluarkan endosperm. 

Roll-roll tersebut berputar dengan kecepatan putar yang bebeda antara satu dengan 

yang lainnya. 

12. Reduction roll  

Mesin ini dilengkapi oleh sepasang roll halus (tidak bergigi seperti pada break 

roller). Reduction roll berfungsi sebagai pereduksi dan penggiling endosperm yang 

telah dipisahkan dari break roller sehingga terpecah menjadi semolina, middling, dan 

tepung. Prisip kerja alat ini adalah mereduksi produk oleh sepasang roll yang halus 

permukaanya. Roll-roll tersebut berputar dengan kecepatan putar yang bebeda antara 

satu dengan yang lainnya.  

13. Sifter  

Mesin ini merupakan  salah satu mesin yang berfungsi mengayak atau memisahkan 

produk berdasarkan granulasi. Setiap mesin sifter terdiri dari delapan pintu yang 

masing-masing pintu terdapat 24-27 ayakan dengan ukuran mesh yang berbeda-beda. 

Prinsip kerja alat ini adalah dengan memberi gerakan pada sifter dan produk 

dialirkan melaluiayakan-ayakan yeng terdapat dalam sifter dan masing-masing 

output akan keluar melalui masingmasing lubang. 

15. Purifier  

Purifier adalah satuan unit mesin yang berfungsi untuk memisahkan semolina dari 
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bran. Pemisahan dilakukan dengan berdasrkan densitas produk dengan menggunakan 

hisapan angin dan pengayakan. Semolina adalah butir-butir pati yang terdapat pada 

bagian dalam gandum.  

16. Bran finisher  

mesin ini berfungsi untuk memaksimalkan banyaknya tepung yang dihasilkan karena 

alat ini akan memisahkan bran dari sisa-sisa endosperm yang masih melekat dengan 

cara  menghempaskan produkan kepada beater screen. Kemudian sisa endosperm 

yang dilepas akan masuk melewati screen sedangkan bran akan enuju by product. 

17.Vibro finisher  

Mesin ini berfungsi untuk memisahkan tepung yang lengket hasil dari bran finisher  

maupun penyaring. 

18. Rebolt sifter  

Mesin ini berfungsi sebagai safety agar tepung terigu yang dihasilkan benar-benar 

tidak mengandung materialmaterial lain. 
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4. ANALISA PENETAPAN CRITICAL POINT   

 

4.1. Latar belakang 

PT. ISM Bogasari Flour Mills divisi Tanjung Priok merupakan salah satu produsen 

tepung terigu terbesar di Indonesia bahkan produk bogasari tak sedikit yang di ekspor 

keluar negeri. Tepung yang di produksi Bogasari sudah sangat dekat dengan kehidupan 

masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Tidaklah mudah untuk Bogasari menjaga 

kepercayaan konsumen agar terus menggunakan produk dari bogasari. Selain 

berinovasi, salah satu yang dilakukan oleh Bogasari adalah dengan menjaga mutu dan 

keamanan dari tepung terigu yang diproduksi karena penjaminan mutu dan keamanan 

pangan sangat dibutuhkan oleh konsumen. 

Hal penting yang harus diperhatikan oleh semua produsen pangan tak kecuali PT. ISM 

Bogasari Flour Mills divisi Tanjung Priok  adalah penjaminan keamanan produk yang 

dihasilkan. Aman yang dimaksud yaitu terbebas dari kontaminasi yang berbahaya bagi 

manusia (logam, mikroorganisme, batu, zat kimia berbahaya). Kontaminasi tersebut 

dapat menimbulkan  kerugian oleh konsumen yaitu sakit hingga yang terparah 

hilangnya nyawa. Kontaminasi dapat timbul dimana saja/ diseluruh tahap rangkaian  

produksi. Kontaminasi juga dapat timbul dari bahan baku yang digunakan. Sehingga 

perlu diperhatikan seluruh rangkaian pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi 

sehingga kontaminasi-kontaminasi yang terjadi tersebut dapat dicegah dan  keamanan 

pangan dapat dijaga.  Gandum yang digunakan untuk dijadikan  tepung  terigu dikirim 

dari berbagai negara melalui jalur perairan laut dalam keadaan kotor (bercampur dengan 

batu, logam, pasir, debu, tanah). Pengotor-pengotor inilah yang dapat mempengaruhi 

atau menimbulkan bahaya kemanan pangan apabila terikut dalam produk sehingga perlu 

dilakukan analisis bahaya (Hazard Analysis).  

Hazard Analysis adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui resiko bahaya yang 

tidak dapat diterima yang dapat muncul selama proses produksi. Tindakan lanjutan dari 

analisis bahaya adalah penetapan titik kendali kritis pada suatu rangakaian produksi.  

Hazard Analysis Critical Control Point  (Analisis Bahaya dan PengendalianTitik Kritis) 

atau HACCP adalah salah satu bentuk sistem pengembangan tindakan preventif guna 

menjamin kemanaan pangan. Sistem ini bekerja dengan mengidentifikasi atau menilai 
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tingkatan suatu bahaya, memberi dugaan segala kemungkinan resiko dan menetapkan 

pengawasan yang sesuai, dengan fokus pada pencegahan dan pengendalian selama 

proses. Untuk pelaksanaan HACCP perlu dilakukan penijauan dan penetapan Titik 

Kendali Kritis (CCP). Titik  Kendali  Kritis atau Critical Control Point (CCP) 

merupakan  tahap, titik, atau prosedur dalam suatu rangkaian produksi yang jika tidak 

terkendali dapat menimbulkan resiko kesehatan pada konsumen yang tidak diharapkan 

(Bryan, 2005). 

Penetapan HACCP pada produksi tepung terigu di PT. ISM Tbk Bogasari ini dilakukan 

guna menjaga atau menjamin kualitas tepung yang dihasilkan. Kualitas yang buruk 

dapat menurunkan umur simpan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Tepung terigu 

ini juga dikirim kemancanegara sehingga dapat melalui waktu yang cukup panjang 

hingga diproses, apabila kondisi tepung terigu tidak dalam keadaan baik maka akan 

bahaya pangan yang lebih parah. Produk tepung Bogasari tidak hanya di perdagangkan 

dalam kemasan gram-graman namun juga berton-ton. Konsumen berupa produsen roti 

berskala pabrik, pembuatan mie instan bersekal besar, nuget beku, frozen meatball, dan 

segala produk pangan berbasis tepungterigu dengan sekala besar. Dimana pada industri 

yang besar ini mayoritas tidak melakukan penanganganan-penangganan pada tepung 

yang mereka terima/akan gunakan secara meyeluruh, hanya dicek dengan metode 

sampling. Hal ini yang nantinya apabila tepung terigu yang digunakan tidak dijamin 

kondisi keamanannya dapat menimbulkan bahaya.  

4.2. Metode 

Analisa dilaksanakan dengan metode pengumpulan data dan  pengamatan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang 

diamati langsung penulis dari tempat kejadian. Prosedur penelitian ini, meliputi: survey 

pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, penyusunan 

dokumen, pembahasan dan penarikan kesimpulan dan saran. 

Aktivitas pengumpulan data dalam penelitian, meliputi: 

1. Studi dokumentasi. 

2. Observasi langsung ke bagian produksi. 

4.2.1. Analisa bahaya 
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Analisis bahaya yang ditinjau hanya berdasarkan pada tahapan proses produksi yang 

dilakuakan di departemen mill M, N, dan O. Terdapat 3 tingkatan keparahan yang 

muncul dari setiap bahaya yang ada, yaitu kemungkinan bahaya tinggi atau high (H), 

sedang atau medium (M), dan rendah atau low (L). Tindakan pencegahan yang 

dilakukan perlu diperhatikan untuk  meminimalkan atau mencegah bahaya yang 

muncul. Dalam melakukan analisis kemungkinan bahaya dimasukkan kedalam  list 

dengan jenis bahaya yang berbeda-beda. Bahaya yang mungkin timbul jenis bahaya 

yang bebeda-beda. Bahaya yang mungkin timbul dan memiliki potensi dalam 

mencemari makanan untuk dikonsumsi di mill MNO yaitu  

3.1.Bahaya biologis yaitu munculnya jamur, bakteri (E-Coli) , fungi, virus, parasit, 

protozoa, dan ganggang 

3.2.Kimia yaitu residu pestisida, deterjen, allergen, logam beracun, nitrat, nitrit, PCBs, 

migrasi bahan pengemas, residu antibiotika, filotoksi-sianida, aditif kimia, estrogen. 

3.3.Fisik yaitu logam, debu, pasir, ranting, kaca, daun dan batu. 

 

Tiap -tiap pengawasan/ studi harus memeriksa mikroorganisme tertentu, bahan kimia 

atau pencemar fisik yang mungkin mempengaruhi keamanan produk tertentu. Contoh 

bahaya biologis dan mikrobiologis, meliputi: bakteri berspora 

(Clostridium botulinum, Clostridium perfringen, Bacillus cereus),  bakteri tidak 

berspora (Brucella abortis,  Campylobacter, Pathogenic  Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella, Shygela dysenteriae, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Vibrio choler),  virus (Hepatitis A dan E, kelompok virus 

Norwalk, Rotavirus), serta protozoa dan parasit (Cryptosporidium parvum, 

Diphyllobothrium latum, Entamoeba histolytica, Taenia solium, Taenia saginata, 

Trichinella spiralis) (FDA, 1997).  Secara umum bahaya secara kimia dibagi menjadi 

dua kelompok, meliputi bahaya kimia anorganik dan bahaya kimia organik. Bahaya 

kimia anorganik merupakan bahaya yang disebabkan oleh kontamiansi  metal dan non 

metal. Metal misalnya senyawa-senyawa seperti merkuri, copper, iron oxide,   zinc 

phosphate;  asam anorganik seperti asam sulfur, asam hidroklorik, asam nitric; alkalis 

anorganik seperti sodium hydroxide, potassium hydroxide; sedangkan non- metal seperti 

carbon, sulfur, nitrogen,  klorin, bromine, hydrogen; dan gas-gas anorganik seperti  

CO,CO2, amonia, H2S. Bahaya  kimia organik pada umumnya adalah senyawa-senyawa 
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yang terdiri dari satu atau lebih atom karbon. Contoh bahaya fisik, meliputi: kaca, kayu, 

batu, logam, bahan penyekat, tulang, plastik, dan bahaya fisik dari tenaga kerja. 

4.2.2. Penentuan CCP  

Untuk mengetahui penetapan Critical Control Point kita harus mengidentifikasi setiap 

tahapan proses produksi yang secara signifikan dirasa dapat mengurangi atau 

menurunkan bahaya yang teridentifikasi dari prinsip HACCP. Penentuan CCP didasari 

pada kemungkinan terjadinya bahaya pada tahap tertentu dengan memperhatikan tingkat 

keparahan yang ditimbulkan, frekuensi kemungkinan dan adanya upaya pencegahan 

terhadap bahaya yang ditimbulkan. Terdapat 2 tipe CCP yaitu 1 dan 2. Control point  

tipe 1 merupakan Control point (titik pengendalian) yang dirancang secara efektif guna 

mencegah atau menghilangkan bahaya yang telah dapat diidentifikasi, sedangkan CP 

tipe 2 merupakan Control point (titik pengendalian) yang memiliki ketidakmutlakan 

kelompok bahaya yang akan diminimalisir atau dikurangi selain itu tipe ini juga 

dirancang hanya untuk mengurangi namun tidak untuk mencegah atau menghilangkan 

bahaya tersebut (Fardiaz, 1996),  

Namun pada umunya pada penerapan sistem HACCP sederhana, cukup diberi istilah 

CCP saja, tanpa ada pembedaan CP1 atau CP2. Penentuan CCP atau CP dilakukan 

setelah semua bahaya yang berpotensi muncul pada setiap tahapan proses 

terindentifikasi. Perbedaan antara penentuan titik pengendalian (CP) dan titik kendali 

kritis (CCP) terletak pada resiko yang ditimbulkan jika titik tersebut saat diluar kendali. 

Untuk membantu penentapan CCP yang baik dan benar dapat dilakukan cara berupa 

penggunaan Diagram Pohon Keputusan CCP. Diagram pohon keputusan (Decision 

Tree) merupakan seri pertanyaan logika berurutan yang jawabannya akan menyatakan 

bahaya pada setiap tahapan proses (Forsythe dan Hayes, 1998).  

Diagram keputusan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:   
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3.4.Batas Kritis 

Batas kritis merupakan nilai yang menunjukan batas aman yang dapat diterima oleh 

sistem CCP.  Penentuan batas kritislah yang menjadi kendali untuk mengurangi atau 

menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya. Setiap CCP memiliki tingkatan level 

batas kritis yang berbeda. Batas kritis yang paling mudah ditentukan adalah batas kritis 

atas bahaya fisik dan kimia, batas kritis fisik dan kimia sekaligus dapat digunakan 

sebagai indikator pengendalian bahaya yang dapat timbul secara mikrobiologis. Batas 

Q1. Adakah tindakan pengendalian ? 

Ya  Tidak  

Apakah pengendalian pada tahap 

ini perlu untuk keamanan? 
Ya  

Tidak  

Lakukan modifikasi 

tahapan dalam proses 

produksi 

Bukan CCP  Berhenti 

Q2. Apakah tahapan dirancang secara spesifik untuk menghilangkan 

atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat yang 

diterima ? 

Tidak  

Q3. Datkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi 

terjadi melebihi tingkatan yang bisa ditrima ataukah ini dapat 

meningkat sampai tingkat an  yang tidak dapat ditrima? 

Ya Tidak  Bukan 

CCP  

Berhenti 

Ya 

Q4. Apakah tahapan yang berikutnya menghilangkan bahayayang 

teridentifikasi atau mengu/rangi tingkat kemungkinan terjadinya sampai 

tingkat yang dapat ditrima  

Ya Tidak 

Bukan 

CCP  

Berhenti 

CCP 
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kritis mikrobiologi jarang digunakan karena waktu pemonitoran yang dibutuhkan relatif  

lama dan biaya yang dibutuhkan mahal (Winarno dan Surono, 2002).  

 

3.4.1. Penetapan Prosedur Pemantauan (Monitoring)  

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan atau pengamatan yang dilakukan secara 

rutin guna menjamin bahwa batas kritis yang ditetapkan  tersebut  selalu terpenuhi 

sehingga dapat menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Selain itu 

tujuan utama monitoring yaitu memastikan bahwa CCP bekerja secara efektif. 

Pengawasan ini harus dilakuakn oleh orang yang berkompeten dan memiliki peran 

untuk mengawasi CCP. Pemantauan (monitoring) dapat berupa pengamatan yang 

direkam atau didokumentasikan dalam suatu checklist atau direkam ke dalam suatu data 

sheet (FDA, 2018).  

 

3.4.2. Penetapan Tindakan Koreksi 

Tindakan koreksi harus dilakukan apabila diketahui terjadi penyimpangan terhadap 

batas kritis suatu CCP. Tujuan tindakan koreksi yaitu mengidentifikasi, mengoreksi, dan 

menghilangkan penyebab penyimpangan agar tidak terulang serta mepermudah proses 

identifikasi apabila terjadi penyipangan. Pada produk pangan apabila penyimpangan 

yang terjadi dirasa memiliki resiko tinggi, tindakan  koreksi yang dilakukan dapat 

berupa pemberhentian proses produksi sebelum penyimpangan yang terjadi dikoreksi 

dan ditindaklanjuti. Selian itu produk yang diproduksi dan siap dipasarkan harus 

dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan apabila penyimpangan dirasa akan 

menimbulkan resiko rendah, maka pembenahan dapat dilakukan pada waktu yang 

memungkinkan (FDA, 2018). 

 

3.4.3.  Perekaman Data (Dokumentasi)  

Dokumentasi program  meliputi  pendataan tertulis seluruh program HACCP sehingga 

seluruh program tersebut dapat diperiksa ulang dan dipertahankan selama periode waktu 

tertentu. Dokumentasi mencakup semua catatan mengenai CCP, batas kritis, rekaman 

pemantauan batas kritis, tindakan koreksi yang dilakukan terhadap penyimpangan, dan 

catatan tentang verifikasi (FDA, 2018).  
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4. PENETAPAN  CCP PADA PROSES CLEANING DAN MILLING DI MIL 

M,N, dan O 

 

 Tahapan 1
st
 Cleaning dengan Magnet Separator dan 2

st
 Cleaning Magnet 

Separator B1. 

Tahapan ini termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q : Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau 

mengurangi    

  bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat yang diterima? 

A: YA.  (Forsythe dan Hayes, 1998)  

Potensi bahaya yang dapat dicegah pada tahap ini yaitu bahaya fisik berupa 

impurities logam dengan ukuran <25mm. Penyebab dari timbulnya bahaya fisik 

logam dapat berasal dari bawaan  proses sebelumnya yaitu pemanenan atau dari 

kontaminasi alat transportasi yang digunakan selama proses pengiriman bahan 

baku.  Untuk mencegah adanya bahaya kontaminasi logam pada produk digunakan 

alat berupa Magnet Separator. Magnetic separator  merupakan sebuah mesin yang 

dapat memisahkan material padat berdasarkan sifat kemagnetannya (Fellows,2001). 

Kontak logam-ke-logam selama proses produksi juga dapat menghasilkan fragmen 

logam ke dalam produk. Misalnya, serpihan logam selama operasi pemotongan dan 

pencampuran yang dilkaukan secara mekanis, dan beberapa peralatan yang terbuat 

dari  logam memiliki bagian yang dapat rontok maupun terlepas, seperti kawat, 

murr. Kita dapat mengendalikan bahaya logam dengan menggunakan teknik 

pemisahan fisik (seperti magnet, saringan, layar, atau tangki flotasi), dengan 

menggunakan perangkat pendeteksian logam elektronik atau X-ray dan juga dengan 

pemeriksaan (FDA, 2018). Sehingga celaning magnetic dilakukan sebanyak 2 kali 

pertama kali bahan memulai proses dan pada akhir saat bahan telah melewati 

proses.   
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     Gambar 5 Skema kerja dan mesin magnet separator  

Banyak jenis bentuk dari mesin magnet separator, namun yang digunakan pada mill 

MNO ini memiliki bentuk seperti tabung yang mana laju bahan secara 

vertikal.Sistem kerja magnet separator jenis ini yaitu dengan melewatkan gandum 

secara vertikal pada sebuah  magnet berbentuk  tabung berkerucut, nantinya impuritis 

yang memiliki sifat logam akan tertarik dan menempel pada dinding magnet 

sehingga akan tertinggal, sedangkan biji gandum akan terus turun menuju ketahap 

selanjutnya.  Monitoring dilakukan oleh Operator Screen untuk 1
st
 Cleaning 

dilakuakn sesuai dengan sistem SSOP.16/MIL/JF sedangkan 2
st
 Cleaning  dilakukan 

dengan  sistem SSOP.10/MIL/JF yang dilakukan 1x pada setiap siftnya (8jam) 

apabila tidak ada partikel logam yang menempel maka harus ada tidak lanjut. Selain 

dilakukan pembersihan secara rutin setiap harinya mesin ini juga dilakukan 

pengukuran setiap 6 bulan sekali yang dilakukan guna menjaga kestabilan kekuatan 

magnet yang ada dengan standart min 1200 gauss. Apa bila hasil pengujian 

menunjukan penurunan kekuatan magnet maka dilakukan pengecekan arus medan 

yang diberikan.  Pengendalian dianggap berhasil apabila tidak ada sama sekali 

partikel logam atau besi pada tahap selanjutnya. 

 

Selain menggunakan mangnet separator kita juga dapat menggunakan metal 

detectors. Namun kalibrasi detector harus secara rutin dikalibrasi, hal ini dikarenakan 

kelembaban lingkungan , suhu atau sifat keasaman produk, dapat mempengaruhi 

konduktivitas produk dan membuat sinyal interferensi yang dapat menutupi logam 

inklusi. Sehingga detektor harus dikalibrasi dengan benar. Perangkat X-ray juga 

dapat digunakan untuk mendeteksi logam. Salah satu keunggulan dalam 
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menggunakan perangkat semacam itu adalah bahwa sinar-X dapat mendeteksi benda 

asing non-logam yang mungkin juga berbahaya, seperti kaca (FDA, 2018).  

 

 Tahapan 1
st 

Cleaning
 
dengan Separator. 

Tahapan ini sepertinya termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q : Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau 

mengurangi    

  bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat yang diterima? 

A: YA.   

Namun tahapan ini sebenarnya bukanlah tahapan CCP karena impuritas yang dituju 

seperti  ranting, debu, benda asing berukuran besar tersebut dihilangkan dengan 

tujuan agar tidak terjadi masalah pada proses pengayakan dan penggilingan gandum. 

Penghilangan imputitas ini juga akan meringankan beban kerja mesin sehingga 

mesin yang digunakan dapat memiliki umur guna yang panjang. Tahapan ini juga 

bertujuan untuk menjaga agar kualitas hasil produksi tidak menurun 

(Arvanitoyannis dan Athina , 2013). Impuritat yang dimaksud yaitu impuritas 

dengan ukuran terlihat mata yang merupakan bawaan dari proses sebelumnnya 

mislanya ranting, tanah, pecahan kaca, dll.  Monitoring kebersihan dan kelayakan 

separator dilakuakan oleh Miller. Pembersihan Separator dilakukan tiga bulan 

sekali. Kapasitas alat celaning separator yang dimiliki oleh  mill MNO yaitu 15 ton 

per jamnya untuk setiap mill (M/N atau O saja).  Sistem kerja alat ini dengan 

melewatkan gandum secara horisontal pada ayakan yang bergetar. Ayakan tersebut 

dapat bergetar karena ayakan tersebut digantung oleh rotor/ pegas dan digerakan 

oleh motor penggerak eksentrik 

 

 Tahapan Feed Back 

Tahapan ini termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q3: Daptkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi 

tingkatan yang bisa diterima ataukah ini dapat meningkat sampai tingkatan 

yang tidak dapat diterima? 

A3: YA 



33 
 

Q4: Apakah tahapan yang berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi 

atau mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya sampai tingkat yang dapat 

diterima ? 

A4: TIDAK 

Feed Back dapat dikatakan sebagai tempat penampungan biji gandum yang telah siap 

untuk digiling. Kondisi gandum telah melalui proses dampening sehingga kandungan 

air pada gandum meninggkat hal inilah yang dapat mengakibatkan bakteri muncul, 

bakteri muncul pada aw 0.9 (Suryanagara, 2006). Mikroorganisme menghendaki aw 

minimum agar dapat tumbuh dengan baik,yaitu untuk bakteri 0,90, kamir 0,80−0,90, dan 

kapang 0,60−0,70 (Winarno 1992). Kondisi Feed Back yang tidak bersih dapat menjadi 

sumber pengotor yang dapat mengotori biji gandum sehingga dapat memunculkan 

bahaya mikrobiologi berupa bakteri  Escherichia coli (E. coli) dan  kapang. Agar 

bahaya tersebut tidak muncul maka ambang batas yang ditetapkan adalah tidak >10 

APM/g setelah pelaksanaan pembersihan feedback. Monitoring dengan pembersihan 

area feed back dilakukan setiap hari oleh Outsource. Keberadaan mikrobiologi seperti 

bakteri maupun kapang sangatlah tidak diperbolehkan. Bakteri E-coli merupakan 

bakteri yang dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit 

yang kronis salah satunya adalah diare akut. Di Indonesia lebaga kesehatan dan 

keamanan pangan telah menentapkan  bahwa bakteri E. Coli  dalam makanan harus 0 

per gram makanan. E. Coli berbahaya karena menghaslkan toksin yang dikenal dengan 

istilah shiga toxin. E. coli tidak meninggalkan usus, tetapi menghasilkan toksin yang 

dapat menembus usus dan mengganggu fungsi organ lainnya (Dewi , 2010). Menurut 

FDA (2018) tidak hanya Escherichia  coli  O157: H7 yang harus diwaspadai 

keberadananya namun terdapat beberapa bakteri patogen yang sangat harus 

diminimalkan keberadaanya bahkan harus ditidakan seperti Salmonella spp. dan 

L.monocytogenes.  

 

 Tahap Penambahan  Zat Addictive 

Tahapan  ini termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q3: Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi 

tingkatan yang bisa diterima ataukah ini dapat meningkat sampai tingkatan 

yang tidak dapat diterima? 

A3: YA 

Q4: Apakah tahapan yang berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi 

atau mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya sampai tingkat yang dapat 

diterima ? 

A4: TIDAK 
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Terdapat potensi bahaya yang dapat muncul hingga tingkatan yang tidak dapat 

diterima. Zat addictive yang ditambahkan berupa Vitamin C. Pemberian vitamin c 

ini berfungsi sebagai antioksidan sehingga mencegah munculnya perubahan warna  

pada tepung selama penyimpanan. Potensi bahaya yang berasal dari pekerja saat 

pemberian zat Addictive. Setiap per 1 jam seorang pekerja akan memberikan zat 

addictive dengan cara manual yaitu dengan tangan, sehingga sangat memungkinkan 

terjadinya kontaminasi. Pada tangan pekerja yang tidak bersih merupakan titik 

kendali kritis, karena dalam proses tersebut tidak terdapat proses pengendalian. Tak 

bisa dipungkiri, kemungkinan tangan sang pekerja mengandung kontaminan berupa 

kuman, bakteri maupun  halhal lainnya cukup besar. Praktik pencucian tangan 

sebelum melakukan kegiatan sangat penting dilakukan, karena tangan merupakan 

bagian  tubuh yang bersentuhan atau mengalami kontak langsung dengan produk 

sehingga kondisi kebersihan tangan perlu miller perlu dijaga untuk menghindari 

perpindahan kontaminan yang mungkin ada dari tangan ke produk. Selain itu 

penggunaan sarung tangan merupakan salah satu cara yang bisa dipilih untuk 

mencegah transfer bakteri patogen dari jari dan tangan ke produk (Fatarini, 2011). 

Hal ini sesuai dengan FDA (2005) bahwa setiap pekerja yang bersentuhan langsung 

dengan produk pangan dan bahan pengemas harus menggunakan pakaian pelindung 

sehingga tidak menimbulkan kontaminasi. Selain bahaya dapat muncul karena cross 

kontaminasi namun. Produk dapat menjadi bahaya kimia jika ditambahkan melebihi 

tingkat penggunaan zataddity maksimum. Sitem pengendalian dilakukan untuk 

mengkontrol proses serta  memastikan bahwa jumlah yang berlebihan sesuai 

ketentuan (FDA,2018).  Ketentuan yang diberikan SNI yaitu 130-150 ppm, yaitu 1 

gram additve per 1 mg tepung.  

Rumus: 

           
                                                     

       
 

 

Fotrifikasi  atau penambahan yang sering dilakukan adalah  vitamin dan mineral 

komplek yang teridri dari zat besi (Fe), Zinc oxide, Ribloflavin (vitamin B12), 

Thiamin mononitrate (vitamin B1), dan asam folat. Penambahan fortitech ini 

jumlahnya sudah ditentukanoleh pihak QC yaitu 120ppm atau 120 gram/MT 

tepung. 
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 Pemecah telur kutu (Infestation destroyer) 

Tahapan ini termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q : Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau 

mengurangi    

  bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat yang diterima? 

A:  YA.  (Forsythe dan Hayes, 1998) 

Tahapan ini dirancang guna menghilangkan telur kutu yang kemungkinan bersarang 

selama proses. Untuk mencegah munculnya bahaya yang disebabkan oleh telur kutu 

maka dirancanglah sebuah alat  Infestation destroyer atau entoleter.  

 

Gambar 6 Mesin Infestation destroyer  

 

Alat ini berfungsi untuk mematikan telur kutu yang terdapat dalam tepung sebelum 

menuju  flour silo.  Alat ini bergerak dengan kecepatan putar yang sangat tinggi ( 

3000rpm) sehingga bahan terlempar dan telur kutu pecah. Telur kutu kemungkinan 

berasal dari bawaan  mesin sifter serta kutu yang kemungkinan berasal dari infestasi 

pada saat penyimpanan. Keberadaan kutu merupakan salah satu bentuk kontaminasi 

secara biologis. Kutu terigu secara fisik memiliki panjang 2,5 hingga 3 mm, 

berwarna merah -kecoklatan  sedikit berkilat, dan memiliki antena. Sedangkan telur 

kutu berwarna  putih dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Larvanya berkepala 

coklat dan berwarna krem kekuningan, memiliki bentuk silinder, dengan panjang 

sekitar 6 mm  (Balduin dan Fasulo, 2004). Jenis kutu terigu yang paling banyak 

ditemui adalah Tribolium confusum dan Tribolium castaneu.  T. Castaneum 

merupakan jenis hama yang paling sering ditemui pada jenis bahan pangan seperti 

tepung , produk olahan tepung dan makanan ternak seperti dedak (Campbell & 

Runnion, 2003). 
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Gambar 7 Monitoring fisik guna melihat keberadaan telur kutu secara visual . 

 

Monitoring dilakukan hanya dengan pengambilan sampel lalu diamati dengan mata. 

Monitoring tidak dilakukan dengan mikroskop, hal ini dikarenakan T. castaneum 

merupakan golongan jenis hama sekunder pada komoditas beras dan serealia lain karena 

hama ini menyerang komoditas  yang telah mengalami kerusak akibat serangan hama 

primer /  akibat penanganan pascapanen yang kurang tepat.dikarenakan penggunaan  

bahan baku yang dirasa memiliki kualitas yang baik dan tidak mengalami kerusakan 

maka diasumsikan keberadaan hama dalam keadaan terkontrol.  

Dampak negatif terparah yang dapat disebabkan oleh T. castaneum yaitu munculnya 

benzokuinon hasil ekskresi kumbang tersebut yang bersifat racun (Hodges et al.,1996; 

Campbell & Runnion, 2003).  Kerugian ekonomi yang juga dapat timbul adalah 

penurunan susut bahan pangan,misalnya tepung selama penyimpanan (Hodges et 

al.,1996).  

 

 Tahapan Milling Rebolt Sifter 

Tahapan ini termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q2 : Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau 

mengurangi  bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat yang diterima? 

A2: YA.  (Forsythe dan Hayes, 1998) 

Potensi bahaya yang mungkin timbul pada tahap ini yaitu bahaya fisik berupa 

partikel-partikel asing yang berukuran sangat kecil misalnya serpihan kaca, 

serpihan kayu, batu dan serpihan logam. Guna memastikan tahapan ini berjalan 

dengan baik maka tindakan monitoring sekaligus dengan pembersihan ayakan 

Rebolt Sifter dilakukan 3 bulan sekali oleh miller sesuai SSOP. Tidakan perbaikan 

yang harus dilakukan yaitu penggantian ayakan apabila ditemukan ayakan yang 

rusak. Rebolt sifter yang digunakan pada mill MNO memiliki ukuran lubang 
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ayakan sebesar 300 mikron. Rebolt Sifter sangatlah berperan penting terhadap 

menjaga kualitas dan kelayakan dari tepung terigu yang dihasilkan.  

 

Gambar 8 Output Rebolt Sifter berupa serpihan kayu dan serpihan kaca. 

 

Dari analissa yang telah dilakuakn sehingga hasil analisis CCP, menunjukan bahwa 

tahapan yang termasuk dalam CCP adalah 1
st
 Cleaning Magnet Separator,  Feed Back, 

zat additv, Milling Rebolt Sifter dan Infestation destroyer . Ada beberapa tahap yang 

sebeprtinya CCP namun bukan. Misalnya  Cleaning Dry Stoner. 

 1
st 

Cleaning Dry Stoner 

Tahapan ini sepertinya termasuk CCP karena berdasarkan pohon keputusan 

Q : Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau  

      mengurangi    bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat yang diterima? 

   A: YA.   

Namun tahapan ini sebenarnya bukanlah tahapan CCP karena impuritas batu 

dihilangkan dengan tujuan agar tidak terjadi masalah pada proses pengayakan dan 

penggilingan gandum. Penghilangan imputitas ini juga akan meringankan beban 

kerja mesin sehingga mesin yang digunakan dapat memiliki umur guna yang 

panjang. Karena menurut Bryan, (1995) hakikatnya Critical Control Point (CCP) 

merupakan  tahap, titik, atau prosedur yang ditentukan karena terakait dengan resiko 

kontaminasi pada produk.   Pada tahapan ini  mesin yang digunakan adalah Day 

Stoner yang dimiliki atau digunakan oleh mill MNO memiliki kapasitas 15  ton/ jam 

setiap millnya. Titik kendali atau CCP yang sesungguhnya guna mencegah atau 

mengendalian bahaya batu pada produk terdapat pada rebolt sifter. 
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.

Gambar 9 Mesin dan Output pada tahap Cleaning stoner berupa batu berukuran kecil   
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Tabel  2 (Crictical Control Point) CCP Mill MNO 

 

Pada tabel ini kita dapat mengetahui  bahwa terdapat 5 tahapan yang dianggap sebagai CCP pada proses cleaning dan milling di Mill MNO. 

Setiap tahapan memiliki batas kritis , sistem monitoring dan tindakan korelasi yang berbeda sesuai dengan tingkatan bahaya yang harus dicegah. 

No Tahapan Jenis Bahaya Batas Kritis Monitoring Tindakan Koreksi Catatan / 

Dokumen Metode Frekuensi Objek Personal 

1 1
st
 

Cleaning 

Magnet 

Separator 

 

Logam Tidak 

ditemukanny

a benda-

benda 

bersifat 

logam. 

SSOP.16/M

IL/JF 

1x setiap 

sift atau 1x  

setiap 8jam 

Pembersiha

n Screen  

pada 

Magnet 

Separator 

Oleh 

Operator 

Screen 

 Monitoring 

kekuatan Magnet 

separator setiap 6 

bulan dengan 

standar minimum 

1200 gauss. 

Form 

pembersihan 

magnet 

3 2
nd 

Cleaning 

Magnet 

Separator 

 

Logam 

 

Keberadaan 

logam 

berukuran 

kecil <25m . 

SSOP.10/M

IL/JF 

1x setiap 

sift atau 1x  

setiap 8jam 

Pebersihan 

Screen  

pada 

Magnet 

Oleh 

Operator 

Screen 

Monitoring 

kekuatan Magnet 

separator setiap 6 

bulan dengan 

standar minimum 

1200 gauss. 

Form 

pembersihan 

magnet 

4 Milling 

Rebolt 

Sifter 

 

logam dengan 

ukuran 

<25mm, 

serpihan kayu, 

serpihan kaca. 

 

Menyaring 

benda asing 

(logam / 

serpihan 

kayu) 

berdasarkan 

ukuran 

ayakan 

SSOP.16/M

IL/JF 

3 bulan 

sekali 

Kebersihan 

dan 

Kelayakan 

Ayakan 

Rebolt 

Sifter 

Oleh 

Operator 

Mill 

Melakukan 

perawatan 

pencegahan dengan 

mengecek secara 

rutin mengganti 

ayakan. 

Log Book / 

Rekapan 

Perawatan 

Rebolt Sifter 

3 Feed 

Back 

 

E Coli, 

kapang, kamir 

ALT 

Ambang 

batas yang  

(10 APM/g) 

setelah 

Pembersiha

n Feed Back 

Setiap Hari Kebersihan 

Feed Back 

Oleh  

Outsource 

Pelatihan 

kewaspadaan dan 

Penerapan GMP 

Rekap 

kebersihan 

Feed Back 
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pelaksanaan 

pembersihan 

feedback 

4 Zat 

Addictive 

 

Bakteri, Virus, 

mo 

Kebersihan 

(tangan) 

miller 

Pengunaan 

sarug 

tangan 

Setiap 10 

menit 

Kebersihan 

miller 

Oleh Mill Personal Hygine Rekap 

kualitas 

produk 

5 Infestation 

destroyer 

Kutu Terigu 

(Tribolium 

confusum dan 

Tribolium 

castaneum) 

Keberadaan 

telur, larva, 

dan kutu 

Pengamatan 

sampel  

Setiap hari Kecepatan 

daya lempar 

arus 

Oleh 

Operator 

Mill 

Melakukan 

monitoring 

kecepatan daya 

hempas 

Form daya 

hempas 
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5. KESIMPULAN 

 

 Kontaminasi Biologi yaitu  bakteri (berspora tak berspora), telur kutu/kutu,dan 

virus. 

 Kontaminasi Kimiawi yaitu allergen dan pemberian zat addictive yang 

berlebihan. 

 Kontaminasi Fisik yaitu logam, debu, pasir, kaca, dan batu 

 Analisis CCP  dapat dilakukan dengan menggunakan  pohon  keputusan  

 Penetapan control point harus disertai dengan  tidakan monitoring dan verifikasi 

serta dokumentasi yang lengkap dan sesuai. 

 Tahapan yang termasuk dalam CCP  pada proses produksi tepung terigu di mill 

MNO adalah 1
st
 Cleaning Magnet Separator,  Feed Back, Zat Addictive, Milling 

Rebolt Sifter dan Infestation destroyer .  

 Cleaning Dry Stoner bukan lah CCP  
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6. SARAN 

 

Kondisi screw conveyor gandum menuju Row Wheat Bin pada dindingnya terdapat 

banyak biji yang bersarang dan menjadi kecambah sebaiknya dilakukan pembersihan 

secara menyeluruh pada titik titik yang sebenarnya tidak berpotensi menimbulkan 

kontaminasi namun karena kurangnya perhatian malah dapat menjadikan sumber 

kontaminasi. 
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8. LAMPIRAN  

Lampiran I. Foto kegiatan 

Foto bersama bapak bapak Mil MNO 

  

Foto kondisi Jetty saat terdapat kepal yang sedang menggirim gandum. 

 

Foto kawasan milling dimill MNO. 
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