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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada industri makanan dan minuman, air bersih merupakan kunci dari pemrosesan 

produk pangan. Air memiliki kegunaan dalam berbagai macam keperluan dalam 

prosedur operasi seperti sumber uap panas, pencucian, serta pendinginan. Selain itu 

juga terdapat air yang digunakan dalam prosedur produksi yang bercampur langsung 

dengan bahan-bahan pangan. Karena itu air yang digunakan haruslah memenuhi syarat 

dan standar yang sudah ditentukan. Untuk memenuhi hal tersebut, air yang akan 

digunakan harus melalui proses pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan 

kontaminan dalam air, atau mengurangi konsentrasi kontaminan sehingga air yang 

digunakan memenuhi ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

 

1.2. Tujuan 

Kerja praktek yang dilaksanakan pada unit Pengolahan Air Bersih di PT Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning bertujuan untuk memahami proses 

pengolahan air bersih serta mempelajari prosedur analisa baku mutunya. 

 

1.3. Metode Kerja Praktek 

Selama melakukan kerja praktek, penulis menggunakan lebih dari satu metode 

pembelajaran. Adapun metode yang digunakan adalah pengamatan langsung di 

lapangan, wawancara serta diskusi dengan pembimbing lapangan, serta meninjau studi 

pustaka melalui beberapa sumber. Penulis mengamati alur proses pengolahan air bersih 

disertai dengan wawancara, lalu melakukan secara langsung analisa (chlorine level test 

dan water hardness level) serta diskusi bersama pembimbing lapangan. 

 

1.4. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan 

Penulis melakukan kerja praktek di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi 

Food Seasoning Cabang Semarang di Jalan Tugurejo KM 10.2 selama 20 hari (30 Juli 

2018 – 25 Agustus 2018) dengan 9 jam kerja selama 5 hari per minggu.   
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2. PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Food Seasoning adalah suatu perusahaan 

makanan dengan kepemilikan atas dua pabrik yang terletak di Semarang dan 

Cibitung. Pabrik yang berlokasi di Semarang, sudah berdiri terlebih dahulu dengan 

nama PT. Tunas Graha Rejeki dan bergabung dengan Indofood Group pada tahun 

1991. Namun pada bulan Januari 2001 terjadi perubahan nama menjadi PT. 

Indosentra Pelangi. Sementara pabrik yang berlokasi di Cibitung bernama PT. Citra 

Pangan Sejati saat bergabung dengan Indofood Group pada tahun 1993, dan 

kemudian terjadi pergantian nama menjadi PT. Indosentra Pelangi pada tahun 2003. 

Dan pada ahkhirnya PT. Indosentra Pelangi mengalami perubahan nama menjadi PT. 

Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk – Food Seasoning Division; dimana CBP 

memiliki kepanjangan Consumer Branded Product. Sampai dengan laporan ini 

ditulis, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning memproduksi 

bermacam produk pangan seperti saos sambal, kecap, sirup, serta bubur instan yang 

disuplai kepada Indofood Group serta didistribusikan kepada konsumen Indonesia 

dan mancanegara. 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan  

2.2.1. Visi Perusahaan 

Visi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning adalah menjadi 

perusahaan “Total Food Solutions”. 

2.2.2. Misi Perusahaan 

Misi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning adalah 

 Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan 

 Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi 

kami 

 Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara 

berkelanjutan  

 Meningkatkan stakeholders’ values secara berkesinambungan 
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2.2.3. Nilai Perusahaan  

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning memiliki nilai 

perusahaan sebagai berikut: “Dengan disiplin sebagai falsafah hidup; Kami 

menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas; Kami menghargai 

seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk 

mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan.” 

 

2.3. Lokasi Perusahaan 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning Cabang Semarang 

berlokasi di Jalan Tugurejo KM 10.2. Pabrik dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian 

depan, tengah, dan belakang. Pada bagian depan terdapat gudang finish good, gudang 

packaging material kecap, serta instalasi produksi kecap dan sirup beserta kantor 

khusus kecap dan sirup yang terletak di lantai 2. Kemudian di seberang gudang PM 

kecap terdapat kantor utama yang yang disertai dengan ruang klinik, koperasi, dan 

kantin. Pada bagian tengah terletak storage, ruang saring, gudang raw material, dan 

diseberangnya terdapat instalasi produksi bubur, tangki air, cooling tower, serta boiler 

minyak. Dan pada bagian belakang terletak instalasi khusus untuk produksi sambal, 

yang meliputi cool storage, gudang raw material, instalasi produksi, gudang  finish 

good, dan juga cooling tower. Di seberangnya terdapat boiler batu bara dan dibagian 

belakang sekali adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah. Adapun penempatan setiap 

instalasi bertujuan untuk menjaga efisiensi kerja, memudahkan peninjauan proses 

produksi, serta memenuhi ketentuan penempatan dan alur proses pabrik. 

 

2.4. Struktur Organisasi 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning memiliki 7 departemen 

yang membawahi oleh seorang factory manager. Masing-masing departemen memiliki 

susunan kepemimpinan bertingkat, yaitu manager departemen, supervisor, staff, 

administrasi, dan yang terakhir operator. Dibawah ini merupakan keterangan tugas dan 

fungsi dari setiap departemen: 

1. Departemen Accounting 

Bertanggung jawab dalam hal keuangan, yang meliputi dana anggaran produksi dan 

transportasi, anggaran dana pengembangan instalasi, dan juga pembayaran pajak. 
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2. Departemen Production Planning and Inventory Control (PPIC) 

Berfungsi untuk mengurus perencanaan produksi yang meliputi pengendalian 

bahan baku, bahan pengemas, barang setengah jadi, serta barang jadi. 

3. Departemen Purchasing 

Mengurus keputusan purchasing seperti pembelian raw material dan juga dalam 

mengurus administrasi pembelian spare part serta non-spare part. 

4. Departemen Produksi  

Berfungsi memproduksi barang jadi dari raw material serta memenuhi posedur 

higenitas serta menjaga jalannya proses produksi.  

5. Departemen Quality Control (QC) 

Berperan dalam penjaminan mutu yang dilakukan melalui pengawasan visual dan 

pengujian laboratorium untuk menjaga kualitas produk untuk dapat dipertahankan 

sampai ke tangan konsumen dari sebelum sehingga sesudah proses produksi 

berlangsung.  

6. Departemen Warehouse 

Mengurus kegiatan pergudangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan 

juga mengatur keluar masuknya barang seiring prosedur untuk menjaga 

keberlangsungan proses produksi serta pengiriman barang kepada distributor.  

7. Departemen Teknik 

Bertanggung jawab dalam bidang utility yang juga meliputi sector pengolahan air 

bersih, preventive maintenance, workshop, serta kalibrasi dalam proses usaha 

pencapaian sasaran perusahaan.  

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan 

(Sumber : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning) 
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2.5. Ketenagakerjaan  

Jumlah karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning 

Cabang Semarang mencapai 400 orang. Kriteria yang diperlukan dalam perekrutan 

karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dari jabatan atau kedudukan yang dituju. 

Terdapat dua golongan ketenagakerjaan, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. 

Karyawan tetap merupakan karyawan kontrak yang kinerjanya dianggap memuaskan 

ataupun berprestasi dan mengalami kenaikan jabatan. Keseluruhan karyawan 

diwajibkan untuk memenuhi standar 40 jam kerja dalam seminggu. Jam opersasional 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. adalah 24 jam dalam seminggu dengan 

pembagian tiga shift (shift pagi, sore, dan malam) bagi staff operasional, sedangkan staff 

yang meliputi manager dan bagian administrasi memiliki jam kerja dari Senin – Jumat 

selama 8 jam sehari.  

 

Seluruh Karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. memiliki jatah cuti 

selama12 hari dari setahun, belum termasuk cuti khusus yang meliputi cuti pernikahan, 

cuti hamil, atau cuti karena anggota keluarga meninggal. Jika jumlah cuti yang diambil 

melebihi batas, akan diberi sanksi berupa pemotongan upah. PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk. menetapkan sistem upah bulanan serta penambahan upah bila ada lembur 

yang nominalnya disesuaikan dengan kelebihan jumlah jam kerja. Selain itu, juga 

disediakan berbagai tunjangan yang meliputi tunjangan konsumsi, transportasi, 

kesehatan, pernikahan, dan juga tunjangan hari raya. Jaminan yang diberikan adalah 

JAMSOSTEK dengan cakupan jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, serta 

jaminan hari tua (pensiun). Pada instalasi pabrik karyawan juga difasilitasi dengan 

koperasi, klinik, dan juga musholla. 

 

2.6. Sistem Manajemen Mutu 

Sistem manajemen mutu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food 

Seasoning ditujukan untuk menetapkan standar proses untuk menghasilkan produk 

sesuai dengan persyaratan sistem mutu, yang dimuat dalam ISO 22000:2005, ISO 

9001:2008, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta 

Lingkungan (SMK3L).  
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K3L merupakan sistem manajemen mengenai keselamatan karyawan dalam bekerja di 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. K3L ditujukan untuk penjaminan perlindungan 

karyawan berada dalam kondisi aman serta terhindar dari kemungkinan kecelakaan dan 

untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012 mengenai hak keselamatan 

kerja karyawan.  

 

ISO 9001:2008 mencakup mengenai kualitas produk, secara spesifik mengenai standar 

dan kualitas mutu produk terkait dengan demand dari konsumen. ISO 22000:2005 

memuat tentang keamanan pangan (food safety) yang juga mencakup ISO 9001 dan 

disebut sebagai Food Safety Management System (FMSM), dan terdiri atas 10 elemen 

sebagai berikut: 

1. Management Commitment, komitmen untuk menciptakan kualitas dan keamanan 

produk secara konsisten. 

2. Regulation Compliance, yaitu kesesuaian regulasi yang diimplementasikan dengan 

peraturan dan perundang–undangan yang berlaku. 

3. Hazard analysis and Critical Control Point (HACCP), sistem pencegahan 

keamanan pangan, ditujukan untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. 

4. Good Manufacturing Practices (GMP), yaitu acuan cara pengolahan pangan terkait 

dengan segala aspek produksi, baik perorangan, bangunan, fasilitas, peralatan, serta 

pengendalian proses produksi itu sendiri.  

5. Pest Control, yaitu pengendalian hama dan serangga yang mampu mencemari atau 

merusak produk. 

6. Pathogen Monitoring, proses pengendalian dan pemantauan mikroorganisme 

pathogen yang dapat mengkontaminasi produk. 

7. Tracebillity, yaitu kemudahan lacak produk apabila terjadi hal yang dihindari 

sehingga bisa mengidentifikasi penyebabnya. 

8. Calibration, yaitu kalibrasi alat secara berkala untuk menjaga tingkat ketelitian 

pengukuran alat tersebut. 

9. Quality Monitoring Scheme, yaitu prosedur dan persyaratan untuk memantau 

kualitas produk. 

10. Hygiene, kebersihan terkait perseorangan, lingkungan, dan produksi untuk menjaga 

kualitas dan keamanan pangan produk. 
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Secara keseluruhan, sistem manajemen mutu dituangkan kedalam 3 pedoman 

perusahaan yaitu, “CONSISTENT”, “MAKLUMAT MUTU”, dan “TEKAD MUTU”.  

 

CONSISTENT 

Consumer : Our success rest on satisfying Consumer need 

Excellence : Excellence is our way of life  

Innovation : Innovation is our key to future growth 

Staff  : Reliable Staff is our biggest asset 

Teamwork :Teamwork makes a winning team 

 

MAKLUMAT MUTU 

Kami bertekad 

Untuk hanya menghasilkan 

Produk dan jasa tanpa cacat untuk semua pelanggan kami 

Kami sepenuhnya memahami 

Persyaratan–persyaratan untuk proses kerja 

Dan kami akan mematuhi semua persyratan setiap saat 

 

TEKAD MUTU 

1. Kami menyadari bahwa mutu adalah bukti dan bukan janji. 

2. Kami akan melaksanakan semua persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan serta regulasi pemerintah. 

3. Kami akan melaksanakan dengan tertib antara GMP, ISO 22000, ISO 9001, ISO 

14001, Halal dan SMK3. 

4. Kami akan melaksanakan dengan sungguh–sungguh semua peraturan perusahaan 

dan PKB yang telah disepakati. 

5. Kami bersedia menerima sanksi–sanksi dari perusahaan, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap peraturan–peraturan yang berlaku di PT Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk divisi Food Seasoning. 

 

 



 
 

 

3. SPESIFIKASI PRODUK 

 

3.1. Jenis Produk 

3.1.1. Kecap 

Kecap yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food 

Seasoning memiliki beragam jenis, contohnya “Indofood Kecap Manis Premium” 

(Gambar 2), “Indofood Kecap Manis Sedang”, “Indofood Kecap Asin”, dan “Indofood 

Kecap Manis Ekspor” yang keragaman jenisnya dibedakan melalui formulasi produk. 

Adapun kecap manis mencakup 6 tahapan proses fermentasi alami dengan perpaduan 

antara kedelai hitam maupun kuning dan gula aren. Spesifikasi mengenai volume dan 

pengemas masing-masing jenis kecap diuraikan di Tabel 1.  

 

Tabel 1. Spesifikasi Kecap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

No Nama Produk Volume Jenis Pengemas 

1 Indofood Kecap Manis Premium 138 ml Botol PET 

  275 ml Botol PET 

  200 ml Handok 

  580 ml Handok 

  6 kg Galon 

2 Indofood Kecap Manis Sedang 23 kg Jerigen 

  25 kg Jerigen 

3 Indofood Kecap Asin 140 ml Botol PET 

  340 ml Botol Kaca 

4 Indofood Kecap Manis Ekspor 140 ml Botol PET 

  340 ml Botol Kaca 

  625 ml Botol Kaca 

  23 kg Jerigen 

  25 kg Jerigen 
Sumber : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Indofood Kecap Manis Premium 

(Sumber : www.indofoodcbp.com) 
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3.1.2. Saus Tomat dan Sambal 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning memproduksi saus 

tomat dan saus sambal dengan berbagai jenis dan formula. Saus tomat (Gambar 3) 

diproduksi dengan vitamin A dan C yang memiliki manfaa kekebalan tubuh, khususnya 

untuk anak usia dini. Terdapat 6 jenis saus sambal yang diproduksi, yaitu Sambal 

Lampung, Sambal Seafood, Sambal Bangkok, Sambal Pedas Manis, Sambal Pedas, dan 

Sambal Ekstra Pedas dengan cabai rawit segar tanpa pewarna (Gambar 4). Terdapat 

sertifikasi dari BPOM serta sertifikasi Hallal dari MUI, dan proses produksi 

dilaksanakan secara higenis dan memenuhi standar keamanan pangan. Keterangan 

volume dan jenis pengemas setiap saus dimuat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Spesifikasi Saus Tomat dan Sambal PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

No Nama Produk Volume Jenis Pengemas 

1 Saus Tomat 140 ml 

275 ml 

340 ml 

9 g 

5,7 kg 

25 kg 

Botol PET 

Botol PET 

Botol Kaca 

Sachet 

Galon 

Jerigen 

2 Sambal Lampung 140 ml 

340 ml 

Botol PET 

Botol Kaca 

3 Sambal Seafood 140 ml 

340 ml 

Botol PET 

Botol Kaca 

4 Sambal Bangkok 140 ml 

340 ml 

Botol PET 

Botol Kaca 

5 Sambal Pedas Manis 140 ml 

340 ml 

Botol PET 

Botol Kaca 

6 Sambal Pedas 140 ml Botol PET 

  275 ml Botol PET 

  340 ml Botol Kaca 

  9 g Sachet 

  5,7 kg Galon 

  6,5 kg Drum 

  24 kg Jerigen 

7 Sambal Ekstra Pedas 140 ml 

275 ml 

340 ml 

Botol PET 

Botol PET 

Botol Kaca 

Sumber : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning  
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Gambar 3. Saus Tomat Indofood 

(Sumber : www.indofoodcbp.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Saus Sambal Indofood 

(Sumber : www.indofoodcbp.com) 

3.1.3. Sirup Freiss 

Sirup yang diproduksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning 

memiliki nama “Freiss” (Gambar 5) yang proses produksinya berjalan hanya saat hari 

raya puasa dan hari raya Idul Adha mendekat. Bahan mentahnya merupakan buah asli 

dan diproduksi dengan varian beragam. Keterangan volume dan jenis pengemas setiap 

sirup dimuat pada Tabel 2. 

 

http://www.indofoodcbp.com/
http://www.indofoodcbp.com/
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Tabel 3. Spesifikasi Sirup “Freiss” PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

No Nama Produk Volume Jenis Pengemas 

1 Sirup Squash “Freiss” Leci 500 ml Botol Kaca 

2 Sirup Squash “Freiss” Jeruk 500 ml Botol Kaca 

3 Sirup Madu “Freiss” Cocopandan 600 ml Botol Kaca 

4 Sirup Madu “Freiss” Frambozen 600 ml Botol Kaca 

5 Sirup Madu “Freiss” Melon 600 ml Botol Kaca 
Sumber : www.indofoodcbp.com 

 

Gambar 5. Sirup Squash dan Madu “Freiss” 

(Sumber : www.indofoodcbp.com) 

 

 

http://www.indofoodcbp.com/
http://www.indofoodcbp.com/


 
 

 

4. PENGOLAHAN AIR BERSIH 

Air pada suatu industri merupakan salah satu penunjang utama yang dimanfaatkan 

untuk mendukung sistem-sistem yang ada, contohnya adalah sistem pembangkit uap, 

sistem pendingin, sistem pemroses, dan seterusnya. Setiap industri memiliki persyaratan 

kualitas air yang berbeda-beda tergantung tujuan penggunaannya, namun air yang 

berasal dari alam umumnya belum memenuhi persyaratan yang ada sehingga harus 

diolah terlebih dahulu (Setiadi, 2007). Sumber air PT. Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk. Divisi Food Seasoning berasal dari sumur dan merupakan air tanah yang harus 

melalui proses pengolahan sehingga saat digunakan untuk proses produksi dapat 

memenuhi standar keamanan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. 

 

4.1. Instalasi Pengolahan Air Bersih 

 

Gambar 6. Instalasi Water Treatment 
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Terdapat enam tangki yang berfungsi untuk menampung raw water (air tanah yang 

belum diproses) yang dipompa dari tanah. Kemudian dari tangki-tangki tersebut akan 

disalurkan ke pemrosesan air selanjutnya, yaitu proses Softener dan proses Klorinasi 

sehingga sesuai dengan baku mutu yang dibutuhkan. 

 

4.2. Alur Proses Pengolahan Air Bersih 

Hafni (2012) menyampaikan bahwa terdapat tiga proses dasar pengolahan air 

berdasarkan metodenya, yaitu proses kimia, fisika, dan biologi. Penggunaan jenis proses 

pengolahan air berbeda sesuai dengan pengotornya, dapat menggunakan hanya satu 

proses ataupun juga kombinasi antara ketiganya. 

 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning memiliki empat 

sumber air tanah yang akan dipompa ke dalam tangki air, air tersebut berasal dari sumur 

PDAM yang dibatasi penggunaanya per hari. Sumur 1 dan sumur 3 dibatasi sebanyak 

80 ton (m3) per hari, sedangkan sumur 2 dan sumur 4 dibatasi 100 ton (m3) per hari.  

Sumur 1 dan sumur 2 akan masuk ke dalam tangki 4 dan tangki 6, kemudian akan 

dialirkan ke tangki 3 dan tangki 5 secara berurutan. Namun sebelum masuk ke dalam 

tangki, air akan melalui proses filtrasi oleh strainer yang berada dalam pipa air. Strainer 

adalah alat yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang ada dalam air dan 

mencegah benda tersebut masuk ke dalam aliran sistem. Proses ini dilakukan untuk 

menghilangkan bahan tersuspensi yang berukuran besar (Hafni, 2012). Kemudian dari 

tangki 5 dan tangki 6 akan dilanjutkan ke dalam Softener Tank Boiler dan Softener Tank 

Produksi. Dengan begitu, sumur 3 dan sumur 4 akan mengalirkan air ke tangki 1 dan 

tangki 2. Sama seperti sumur 1 dan 2, air dari sumur 3 dan 4 juga akan melalui proses 

filtrasi. Namun yang berbeda adalah penambahan zat kimia klorin yang menggunakan 

alat dosing pump sebelum air masuk ke dalam tangki. Kemudian dari tangki 1 dan 

tangki 2, akan dialirkan kepada proses produksi kecap, produksi saus sambal, produksi 

bubur, penggunaan domestik seperti wastafel dan kebutuhan kamar mandi, dan yang 

terakhir adalah CIP (Cleaning in Process). 
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4.2.1. Soft-Water Process 

Salah satu parameter kualitas air adalah tingkat kesadahannya (hardness level), yang 

berarti semakin tinggi tingkat kesadahan air makan semakin banyak kandungan mineral-

mineral yang umumnya merupakan ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam 

karbonat (Retnowati, 2015). Meskipun bukan hal yang berbahaya, penggunaan hard 

water pada perindustrian merupakan hal yang dihindari karena cenderung membentuk 

kerak pada peralatan. Kerak memiliki konduktivitas panas yang rendah sehingga 

meningkatkan waktu penggunaan dan jumlah bahan bakar karena penurunan efisiensi, 

yang menyebabkan peningkatan biaya operasional. (Gyurme, 2005).  

 

Proses Softening ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kesadahan air supaya sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Proses ini menyingkirkan ion magnesium dan kalsium yang 

terkandung dalam raw water dengan berbagai cara, misalnya melalui pertukaran ion, 

nanofiltrasi, ataupun presipitasi kimia (Schutte, 2006). Nanofiltrasi adalah teknologi 

filtrasi menggunakan membran semipermeable. Terdapat empat jenis membran yang 

dibedakan berdasarkan ukuran partikel yang bisa menembus dan muatan membran itu 

sendiri, yaitu mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Hardness 

disebabkan oleh keberadaan ion divalen, karena itu nanofiltrasi ideal digunakan untuk 

proses Softening karena dapat mengeliminasi ion tersebut (Koskela, 2016). Gyurme 

(2005) menjelaskan bahwa prinsip presipitasi kimia adalah mengikat kation kalsium 

(Ca2+) dan magnesium (Mg2+) dengan ion CO3
2- dan OH-, sehingga akan membentuk 

endapan CaCO3 dan Mg(OH)2 dan dapat dipisahkan dari air. 

 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning menggunakan metode 

ion exchange dalam proses pelembutan air. Prinsip dari ion exchange adalah pertukaran 

ion dari dua fase yang berbeda dan melibatkan exchange material (Gambar 2). 

Exchange material akan selalu berikatan dengan ion secara elektrostatis, dan apabila 

terjadi kontak dengan larutan yang mengandung ion dengan muatan yang sama maka 

pertukaran ion dapat terjadi (Alexandratos, 2009). Saat hard water melalui exchange 

material yang berikatan dengan sodium (Na+), Ca2+ dan Mg2+ memiliki muatan positif 

yang lebh besar akan mendorong sodium dari resin dan keluar bersama dengan air. 

Sementara kalsium dan magnesium akan menggantikan sodium berikatan dengan resin, 
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sehingga kesadahan air berkurang karena hilangnya magnesium dan kalsium. Air yang 

sudah tersaring akan keluar dan disebut sebagai soft water atau make-up water dan 

mengandung sodium yang terlepas dari exchange material (Gyurme, 2005).  

 

Gambar 7 Proses Water-Softening dan Regenerasi 

 

Torlapati (2017) menyebutkan material yang umum digunakan sebagai ion-exchange 

material adalah zeolites atau resin baik sintetis ataupun alami. Media ini dapat menjadi 

jenuh oleh kalsium dan magnesium, dan jika terjadi maka media harus di regenerasi 

karena jika tidak, media tidak dapat mengikat kation lagi (Skipton & Dvorak, 2014). 

Regenerasi dapat dilakukan menggunakan larutan asam atau basa kuat, dan juga air 

garam. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning menggunakan 

larutan garam dengan komposisi 200 kilo garam dengan 25 ton (m3) air. Larutan garam 

dialirkan dari tangki regenerasi kepada tangki softener, sehingga ion sodium 

menggantikan ion kalsium dan magnesium yang akan dikeluarkan dari tangki 

bersamaan dengan air, disebut dengan wastewater yang juga mengandung sisa-sisa dari 

bahan kimia yang digunakan (Schutte, 2006). Wastewater akan dialirkan ke IPAL 
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(Instalasi Pengolahan Air Limbah) karena konsentrasi garam yang terkandung dapat 

sangat tinggi (20 000 mg/lt) sehingga akan membahayakan lingkungan jika tidak 

diproses terlebih dahulu. Frekuensi dari regenerasi sangat bergantung kepada tingkat 

kesadahan air dan juga debit penggunaanya, semakin tinggi tingkat kesadahan dan 

semakin banyak debit air yang digunakan maka regenerasinya juga akan semakin sering 

(Skipton & Dvorak, 2014). 

 

Disamping itu, digunakan beberapa bahan kimia untuk membantu proses softening air. 

Bahan kimia yang digunakan adalah ZI-CHEM 1221 dan ZI-CHEM 1630. ZI-CHEM 

1221 adalah campuran dari sulfit dan senyawa katalis dan digunakan sebagai oxygen 

scavanger, dan bertujuan untuk mencegah korosi pada sistem yang memproduksi uap 

dengan menghilangkan oksigen terlarut pada feedwater dan boiler water. ZI-CHEM 

1630 berfungsi sebagai boiler blend dan bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pembentukan kerak di dalam boiler.  

 

4.2.2. Chlorinated Water Process 

Sumber air dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning 

merupakan air tanah, sehingga terdapat berbagai mikroorganisme yang dapat 

mempengaruhi kesehatan jika mengkontaminasi air yang digunakan dalam proses 

produksi makanan dan minuman. Pada negara berkembang seperti Indonesia, sumber air 

seperti sungai, kolam, danau, dan kanal sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

rumah tangga seperti untuk mandi, mencuci pakaian, pembuangan limbah manusia 

(tinja), yang menyebabkan limbah rumah tangga sebagai sumber pencemar biologis 

terbesar. Menyebabkan air menjadi tercemar oleh virus, bakteri patogen, serta parasit 

lainnya (Widyaningsih et al., 2016). 

 

Streptococcus, Aerobacter, dan Escherichia merupakan contoh-contoh bakteri koliform 

yang berada pada lingkungan tercemar (Aqielatunnisa, 2015). Bakteri koliform 

merupakan bakteri intestinal dan merupakan bakteri indikator adanya pencemaran oleh 

bakteri patogen karena jumlah koloni bakteri koliform fekal yang berkorelasi positif 

dengan keberadaan koloni patogen (Alifya et al., n.d). 
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Sehingga dibutuhkan proses desinfeksi, yaitu metode untuk membunuh bakteri yang 

tidak diinginkan yang dalam hal ini merupakan bakteri koliform yang ada dalam air. 

Desinfeksi juga dapat diartikan sebagai inaktivasi mikroorganisme patogen yang ada 

dalam air. Desinfektan harus memenuhi persyaratan seperti dapat membunuh berbagai 

jenis dan semua populasi patogen yang ada di dalam air dalam waktu dan suhu tertentu, 

tidak bersifat toksik terhadap manusia atau hewan, tidak memberikan rasa dan bau yang 

menyengat, metode penyimpanan mudah, dan lain sebagainya (Hadi, 2000). 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning menggunakan klorin 

sebagai desinfektan air yang kemudian akan digunakan untuk produksi bubur, kecap, 

sambal, serta penggunaan domestik dan CIP (Cleaning in Progress). Klorin merupakan 

desinfektan air  yang paling umum digunakan karena harganya yang tidak mahal. Klorin 

umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa karena karakteristiknya yang sangat 

reaktif.  

 

Klorin membunuh patogen seperti bakteri dan virus dengan merusak ikatan kimia 

milekulnya. Desinfektan yang digunakan untuk tujuan ini mengandung senyawa klorin 

yang dapat menukar atom dengan senyawa lain, seperti enzim di dalam bakteri atau sel 

lain. Saat terjadi kontak antara enzim dan klorin, satu atau lebih atom hidrogen pada 

molekul akan tergantikan dengan klorin. Hal ini menyababkan seluruh molekul berubah 

bentuk atau hancur. Saat enzim tidak berfungsi, maka sel atau bakteri akan mati 

(Lennetech, n.d). 

 

Alat dosing pump untuk mencampurkan klorin ke dalam air yang ingin didesinfeksi. 

Dosing pump adalah alat yang dapat mengnjeksikan bahan kimia cair ke dalam cairan 

lainnya yang umumnya adalah air. Pompa dosing disertai dengan pengatur debit cairan 

yang dikeluarkan sehingga dapat mencampurkan bahan materi dengan pelarut dengan 

takaran akurat (PT. Osmo Marina, 2016). 



18 

 

Gambar 8. Ilustrasi alat Dosing Pump 



 
 

 

5. ANALISA BAKU MUTU 

Air Bersih memiliki ketentuan khusus dalam pemenuhan baku mutu air bersih sebelum 

digunakan untuk kebutuhan lebih lanjut. Adapun baku mutu air limbah ialah ukuran 

tingkat kandungan bahan kimia yang digunakan yang terkandung di dalam air dimana 

secara konkret bertujuan untuk mempertahankan kualitas air agar layak digunakan 

dalam proses produksi dan keperluan lainnya. Apabila kondisi air melampaui atau 

kurang dari standar baku mutu, harus dilakukan tindakan pencegahan seperti mengatur 

ulang dosis untuk mencegah penurunan kualitas produk. Sementara baku mutu air 

bersih daripada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning ialah 

parameter tingkat kesadahan air serta tingkat kandungan klorin pada air bersih. Baku 

mutu air bersih PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning 

mengacu pada parameter yang ditetapkan oleh Departemen Teknik yang mengatasi 

Sektor Pengolahan Air Bersih. Parameter baku mutu air bersih dapat dilihat 

keterangannya pada tabel 4. 

 

Tabel 4 Parameter Baku Mutu Air Bersih 

No Parameter Batas ideal Batas ditolak 

1 Klorin 0.25-1 1<x<0.25 

2 Kesadahan Ungu - biru merah 
Sumber : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Food Seasoning 

 

5.1. Chlorine Level Test 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, klorin digunakan sebagai desinfektan untuk 

membunuh mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi air bersih dengan cara 

merusak ikatan kimia molekulnya (Lennetech, n.d). Namun kelebihan klorin dapat 

menimbulkan flavour yang tidak diinginkan pada air, serta dapat berdampak negatif 

pada kesehatan (Hasan, 2006). 
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Gambar 9 Reagen dan sampel Uji Klorin 

Pengujian kadar klorin dilakukan dengan cara meneteskan Chlorine reagent Cl2 – 1 

kedalam sampel air yang ingin diuji. Apabila semakin tinggi kadar klorin yang 

terkandung dalam air, maka sampel akan berubah warna menjadi kuning gelap. Dan 

sebaliknya, semakin sedikit klorin yang terkandung maka warna kuning yang muncul 

akan memudar. Warna yang muncul akan dibandingkan dengan kartu petunjuk kadar 

klorin. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, dan dilakukan saat 

pergantian shift. 

 

5.2. Water Hardness Level Test 

 

Gambar 10 Reagen Uji Kesadahan Air 



   
 

       
21 

Hampir serupa dengan uji kadar klorin, uji tingkat kesadahan air juga menggunakan 

reagen. Terdapat dua reagen yang digunakan dari “ABC” Water Hardness Test Kit. Isi 

tabung uji dengan 10 ml sampel air, lalu teteskan reagen A sebanyak 2 tetes dan diikuti 

oleh reagen B sebanyak 2 tetes pula. Kemudian warn air akan mengalami perubahan 

sesuai dengan tingkat kesadahannya. Kisaran warna yang akan ditampilkan adalah 

warna ungu hingga merah. Jika warna yang muncul ungu atau biru, berarti tingkat 

kesadahan tidak tinggi yang artinya belum diperlukan regenerasi air. Namun bila warna 

yang muncul ungu kemerahan, artinya resin perlu diregenerasi. Pengujian dilakukan 

sebanyak tiga kali dalam sehari, dan dilakukan saat pergantian shift. 

 

 



 
 

 

6. KESIMPULAN dan SARAN 

 

6.1.Kesimpulan 

 Terdapat dua metode prosedur pengolahan air bersih, yaitu Soft-Water Treatment 

dan Chlorinated Water Treatment.  

 Baku mutu yang digunakan ialah tingkat kadar klorin dan tingkat kesadahan air.  

 Untuk analisa baku mutu air bersih masing-masing dibutuhkan reagen khusus. 

 

6.2.Saran 

 Untuk kedepannya disarankan untuk membuat catatan mengenai hasil setiap 

analisis baku mutu yang serta debit air mengalir saat waktu pengujian. Sehingga 

dapat apabila kedepan terdapat masalah, maka ada record yang bisa membantu 

proses penyelesaian.  
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