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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan 

karunia-Nya saya dapat menyelesaikan rangkaian kerja praktek di PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul, Tbk. beserta laporan kerja berjudul “PENGAWASAN MUTU 

KIMIAWI DAN MIKROBIOLOGIS PRODUK SUSU JAHE SIDO 

MUNCUL”.Rangkaian kerja praktek ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan Sarjana 1 Progtam Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.Akan tetapi, sejatinya tujuan utama dari 

rangkaian kerja praktek ini adalah untuk memperkaya wawasan penulis, 

memperkenalkan kepada dunia kerja, dan menjadi tempat praktek langsung semua yang 

telah penulis pelajari dalam kegiatan perkuliahan. 

 

Selama masa kerja praktek, penulis mendapatkan pengalaman kerja di laboratorium 

yang sesungguhnya, dimana ternyata bekerja di laboratorium benar-benar berbeda 

seperti praktikum yang dilakukan di kampus karena tuntutan yang besar atas kecepatan, 

akurasi, dan stamina yang baik. Juga sebagai perusahaan yang terstandar, PT. Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. juga membuka wawasan saya mengenai cara 

menangani produk, apa yang harus dilakukan, dan pentingnya untuk kreatif serta 

inovatif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih pada : 

 

1. Tuhan Yesus Kristus yang mengijinkan saya untuk selalu memberi kekuatan saat 

dalam segala keadaan. 

2. Bapak Jonatha Sofjan Hidayat selaku Direktur Utama PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul, Tbk. yang telah mengijinkan mahasiswa PKL untuk 

melaksanakan Kerja Praktek di pabrik Sido Muncul Bergas, Bawen. 

3. Ibu Erni Rusmalawati, S.Si selaku pimpinan Laboratorium yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan memberi tugas selama saya melaksanakan Kerja 

Praktek. 

4. Bapak Dr. R. Probo Yulianto Nugrahedi, STP, MSc., PhD., selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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5. Ibu Novita Ika Putri, S.TP., M.S. selaku dosen pembimbing kerja praktek yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan segala pengarahan dan saran laporan kepada 

Penulis. 

6. Ibu Meiliana, S.Gz, M.S. selaku koordinator Kerja Praktek yang telah membimbing 

dan membantu penulis selama mengurus keperluan Kerja Praktek. 

7. Mbak Candra, Mbak Dewi, Mas Kusnan, Mbak Fitri, Mbak Dyah, Mbak Dessy, 

Mbak Ika, Mbak Citra, Mbak Ines, Mbak Cicil, Mbak Dwi, Mbak Tini, Mbak Mbak 

Ning, Mba Ifa, Mbak Jes, Mbak Endah, Mbak Ana, dan Mbak Reni,serta segenap 

laboran dan yang Penulis tidak dapat tuliskan satu persatu yang selalu sabar dan 

mengerti ketika membimbing Penulis selama Kerja Praktek. 

8. Mbak Berti, Mbak Trisma, dan Mbak Sri sebagai administratoryang telah membantu 

Penulis dalam mengurus segala hal selama Penulis melaksanakan Kerja Praktek. 

9. Papi, Mami, Velin, Oma, dan Iik yang membantu mempersiapkan kebutuhan penulis 

dalam Kerja Praktek. 

10. Septilia Agustine sebagai partner yang selalu sabar, membantu, dan menemani 

Penulis selama kerja praktek. 

11. Berbagai pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa segala penulisan dan penyusunan laporan kerja praktek ini 

tidak sempurna karena disebabkan oleh keterbatasan Penulis.Oleh karena itu penulis 

sangat terbuka terhadap segala kritik dan koreksi dari para pembaca untuk semakin 

menyempurnakan laporan ini.Akhir kata, penulis sangat rindu supaya laporan tertulis ini 

dapat memberikan manfaat, menjadi pelajaran, dan menjadi inspirasi bagi pembaca. 
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1. PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang Kerja Praktek 
Dalam dunia industri pangan, perkembangan teknologi seolah tidak pernah berhenti dan 

sekarang berkembang semakin pesat.Sebagai mahasiswa Teknologi Pangan Universitas 

Katolik Soegijapranata, penulis telah diajarkan ilmu-ilmu dan teknologi pangan secara 

teoritis dalam kelas perkuliahan serta penerapannya dalam wujud praktikum,factory 

visit, hingga pelaksanaan kuliah kerja lapangan.Akan tetapi, ilmu yang telah diterima 

dan diterapkanselama ini dirasa masih bersifat sederhana dan cakupannya sangat 

umum.Oleh karena itu, Kerja Praktek dilakukan untuk melengkapi hal-hal yang belum 

didapatkan selama masa perkuliahan sebelumnya. Dalam masa Kerja Praktek, 

mahasiswa dapat terjun dan mengerti secara langsung bagaimana cara bekerja dalam 

industri pangan. Ketika mahasiswa terjun langsung untuk bekerja, dipastikan mahasiswa 

akan mendapatkan wawasan-wawasan baru mengenai teknologi produksi pangan, mulai 

dari bahan baku, proses produksi, pengemasan, penjaminan mutu, manajemen, desain, 

pengolahan limbah, dan lain-lain. 

 

Padamasa kerja praktekberkesempatan untuk bekerja di PT. Industri Jamu & Farmasi 

Sido Muncul, dimana PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan 

jamu, farmasi, dan minuman kesehatan terkemuka di Indonesia yang memiliki market 

share terbesar dalam sektor obat tradisional jamu. PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 

Muncul adalah perusahaan yang berkomitmen untuk selalu mengembangkan teknologi 

pengolahan obat dan  minuman tradisional jamu, serta membuktikan khasiat dari jamu 

secara saintifik tanpa meninggalkan unsur tradisional. Hal ini jelas tertuang dalam 

Kebijakan Perusahaan PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. poin ke enam 

yang berbunyi “Respon yang cepat terhadap perkembangan bidang pengobatan 

tradisional khususnya yang menggunakan bahan-bahan alami”. Salah satu produk PT. 

Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. dari divisi food adalah produk SusuJahe 

Sido Muncul yang berbahan dasar susu dan ekstrak jahe. Kerja praktek kali ini berfokus 

pada pengawasan mutu (Quality Control) dari produk SusuJahe secara mikrobiologis 

dan juga pengawasan mutu melalui analisis kimia. 
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1.2.Tujuan Kerja Praktek 
Tujuan dari kerja praktek kali ini adalah untuk mendapatkan wawasan baru dan 

pengalaman kerja melalui praktek langsung dalam Laboratorium Research & 

Development PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. (Laboratorium Kimia, 

Instrumentasi, dan Mikrobiologi) untuk mengetahui pengawasan mutu dari produk 

SusuJahe Sido Muncul dari bahan baku, proses produksi, hingga stabilitas produk. 

 

1.3.Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Kerja Praktek ini dilaksanakan di pabrik PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, 

Tbk. yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kec.Bergas – Klepu, Semarang 50552, 

Indonesia.Kerja praktek ini dilakukan selama 20 hari kerja dimulai pada 8 Januari 2018 

dan selesai pada 2 Februari 2018. 
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2. PROFIL PERUSAHAAN 
 

PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. adalah perusahaan jamu, farmasi, dan 

minuman kesehatan terkemuka di Indonesia yang memiliki market share terbesar dalam 

sektor obat tradisional jamu.Sejarah PT. Sido Muncul diawali pada tahun 1940 dengan 

berdirinya industri jamu rumahan di Yogyakarta yang dikelola oleh Ny. Rahkmat 

Sulistio. Produk pertama yang dihasilkan oleh industri jamu ini yaitu jamu Tujuh Angin 

(kini Tolak Angin) pada tahun 1941. Kemudian pada tahun 1949, akibat Agresi Militer 

Belanda yang ke-II , keluarga Ny.Rahkmat Sulistio mengungsi ke Semarang dan 

mendirikan Industri Jamu Sido Muncul pada tahun 1951di Jalan Mlaten Trenggulun No. 

104 dengan dibantu 3 orang karyawan.Nama Sido Muncul memiliki arti “impian yang 

terwujud”. 

 

 
Gambar 1.Ilustrasi Tempat produksi Industri Jamu Sido Muncul sebelum tahun 1970. 

(Sumber : http://sidomuncul.id/about-us/sejarah-sidomuncul) 
 

Pada tahun 1970, dibentuk persekutuan komanditer atau CV Industri Jamu & Farmasi 

Sido Muncul. Lima tahun kemudian pada tahun 1975,  bentuk usaha CV berubah 

menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang menggabungkan seluruh usaha dan aset Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Karena perkembangan permintaan pasar yang pesat, 

Ibu Desy Sulistio (Generasi II) melakukan pengembangan pabrik dengan memindahkan 

pabrik Jalan Mlaten Trenggulun No. 104 ke Lingkungan Industri Kecil, Kaligawe, 

Semarang dengan luas tanah 20.000 m2 serta luas bangunan 14.000 m2 yang memiliki 

kapasitas produksi lebih besar. Dan pada tahun 1997, untuk mengakomodir 
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perkembangan dan bertambahnya mesin-mesin produksi modern, PT. Sido Muncul 

melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru di Klepu, Kecamatan 

Bergas, Ungaran.Pabrik berluas 30 hektar tersebut diresmikan pada 11 November 

2000.Bertepatan dengan diresmikannya pabrik baru tersebut, PT. Sido Muncul 

memperoleh dua penghargaan sekaligus yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 

dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang berarti Sido Muncul 

telah diakui menjadi merupakan pabrik jamu yang berstandar farmasi.  

 

 
Gambar 2.Pabrik PT. Sido Muncul di Kawasan Bergas, Klepu. 

(Sumber : http://sidomuncul.id) 

 
Gambar 3. Logo PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. 

(Sumber :http://sidomuncul.id) 
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Gambar 4. Sertifikat CPOB yang dianugerahkan kepada PT. Sido Muncul 

(Sumber :http://sidomuncul.id/about-us/awards) 

 

Pada tahun 2004, PT. Sido Muncul mulai memasuki dunia pangan dengan mendirikan 

Food Division.Salah satu produk unggulan dan yang merupakan produk pertama divisi 

ini adalah Energy Drink“Kuku Bima Ener-G” dengan berbagai varian rasa.Saat ini, PT. 

Sido Muncul memiliki kurang lebih 3000 karyawan dengan latar pendidikan yang 

berbeda dan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. 

 

2.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari PT. Sido Muncul adalah menjadi perusahaan obat herbal, makanan minuman 

kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT. Sido Muncul 

mempunyai tujuh misi. Antara lain : 

• Pertama,mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, 

aman, dan jujur berdasarkan penelitian.  

• Kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan.  

• Ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia 

kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan 

pengobatan herbal.  
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• Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina 

kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan 

secara naturopathy.  

• Kelima. Melakukan corporate social responsibility (CSR) yang intensif.  

• Keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan.  

• Ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. 

 

2.2. Pencapaian dan Penghargaan 

Kini, PT. Sido Muncul telah memiliki hampir 250 jenis produk dengan varian 

berbedadengan  produk unggulan Tolak Angin, Kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, 

Kopi Jahe Sido Muncul, Kuku Bima Kopi Ginseng, Susu Jahe, Jamu Komplit dan 

Kunyit Asam. Kualitas dan kepercayaan dari konsumen membawa produk Sido Muncul 

menjadi produk yang unggul dan berhasil diekspor ke banyak negara di benua Asia, 

Amerika, dan Eropa.Pada tahun 2013, PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul go 

public dengan kode saham SIDO, setelah itu nama PT. Sido Muncul berubah menjadi 

PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk.Hal ini menunjukkan bahwa Sido 

Muncul sangat terbuka terhadap perkembangan yang dibangun bersama 

masyarakat.Sido Muncul mampu menjadi industri jamu terbesar di Indonesia karena 

usaha keras, inovasi, dan juga memiliki tekad untuk mensaintifikasi jamu.Saintifikasi 

disini berarti PT. Sido Muncul ingin membuktikan secara ilmiah bahwa produknya 

adalah produk yang berkualitas dan berkhasiat melalui penelitian di laboratorium 

research development dan quality control serta tanggap terhadap segala perkembangan 

bidang pengobatan tradisional.Dengan adanya bukti yang ilmiah, konsumen menjadi 

loyal dan selalu percaya pada produk-produk Sido Muncul.Kini, PT. Sido Muncul telah 

telah tersertifikasi ISO 17025 (Laboratorium), ISO 90001 (Manajemen Mutu), ISO 

14000 (Lingkungan), ISO 22000, Sertifikat Obat Herbal Terstandar (OHT), serta 

HACCP atau Hazard Analysis Control Point sebagai pengakuan keamanan pangan. 

Selain sertifikasi, PT. Sido Muncul juga telah mendapat berbagai macam penghargaan 

seperti : 

• Platinum Award,  

• The Indonesian Best Brand Award (IBBA),  

• Top Brand Award, ICSA (Indonesian Customer Satisfaction Award),  
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• Kehati Award,  

• Bung Hatta Award,  

• Best Product Encouragement Prize dalam 8th

 

 Asean Food Conference, dsb. 

2.3.Corporate Social Responsibility (CSR) 

Sebagai rasa terimakasih dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, PT. 

Sido Muncul melakukan berbagai program CSR (Corporate Social Responsibility) sejak 

tahun 1991. Antara lain adalah mudik lebaran gratis kepada penjual jamu, Gerakan 

Penanggulangan Buta Katarak, Pemeriksaan Mata Anak Sekolah Dasar, Dana Amal 

untuk panti asuhan, Promosi Pariwisata, hingga Program Go Green Sido Muncul 

dengan penanaman 10.000 bibit pohon Mangrove di Pantai Moro Demak. 

 

2.4. Struktur Organisasi 

Sebagai perusahaan yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT), PT. Industri 

Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 

Jajaran Direksi Utama dan Dewan Komisaris. Sebagai perusahaan yang terbuka 

sahamnya di masyarakat, PT. Sido Muncul selalu melakukan permusyawarahan dengan 

para pemegang saham, dimana Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi 

Jajaran Direksi dalam pelaksanaan keputusan berdasarkan musyawarah 

tersebut.Struktur organisasi PT. Sido Muncul kini terdiri dari 3000 orang, mulai dari 

tenaga ahli berpendidikan sarjana hingga buruh dengan latar pendidikan yang rendah. 

Ada 3 macam status karyawan yang bekerja di PT. Sido Muncul, antara lain karyawan 

tetap; karyawan kontrak; serta karyawan borongan. Adapun, waktu kerja di PT. Sido 

Muncul dibagi menjadi 2-3 shift  tergantung divisi dan bagian pekerjaannya. Satu shift 

kerja umumnya memiliki lama waktu kerja selama 8 jam. Struktur organisasi PT. 

Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. adalah sebagai berikut : 
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Gambar 5.Struktur Organisasi PT. Sido Muncul. 

(Sumber : PT. Sido Muncul) 

 

Berdasarkan Diagram Struktur Organisasi diatas, diketahui bahwa PT. Sido Muncul 

dipimpin oleh dewan komisaris yang dibawahi oleh presiden direktur.Presiden direktur 

kemudian juga membawahi 3 direktur, antara lain Direktur Pabrik, Direktur Umum, 

serta Direktur Keuangan.Kemudian, ketiga direktur tersebut dibantu oleh para manager 

bagian masing-masing.Seluruh pekerjaan dibawah eksekusi presiden direktur diawasi 

oleh Internal Audit. 

 

 

 

Dewan Komisaris

Presiden Direktur

Direktur Pabrik

Manager Teknik

Manager 
Produksi Manager PPIC

Manager QA Manager R&D

Manager 
Lingkungan

Manager 
Agronomi

Direktur Umum

Manager Umum

Direktur 
Keuangan

Manager 
Keuangan

Manager 
Akuntansi

Manager 
Pembelian

Internal Audit
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2.5.Kontrol Kualitas Produk 

PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. memiliki divisi Quality Control (QC) 

dan Research & Development (R&D) yang sangat  baik, bahkan menyamai dengan 

perusahaan farmasi. Hal ini dikarenakan PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, 

Tbk. menginginkan standar kualitas produk yang tinggi dan menginginkan produk 

inovasi baru yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat.Selain itu, PT. 

Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. juga mengedepankan food safety atau 

keamanan produk dan mengilangkan stigma alergi terhadap jamu.Standar yang yang 

tinggi ini pun telah diakui oleh pemerintah Indonesia dengan penganugerahan OHT 

(Obat Herbal Terstandar) pada produk Sido Muncul.Untuk menjalankan fungsi 

pengendalian mutu dan litbang, divisi QC-R&D memiliki laboratorium berstandar ISO 

17025. Bagian dari laboratorium QC-R&D PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, 

Tbk. adalah sebagai berikut : 

1. Laboratorium Formulasi (R&D), dimana pada laboratorium ini dilaksanakan tugas 

kegiatan peracikan/formulasi produk-produk baru maupun improvement dari produk 

yang telah ada saat ini, sehingga konsumen tetap loyal pada produk-produk PT. Sido 

Muncul. Contoh dari inovasi terbaru PT. Sido Muncul adalah pasta gigi Sido Putih 

dan juga minyak angina “Tolak Angin Care”. Selain itu, laboratorium formulasi 

juga telah berhasil menguji resep perpaduan /campuran dari berbagai produk Sido 

Muncul (misalnya : Kuku Bima Anggur dan Susu Jahe) menjadi menu minuman di 

Café Jamu Sido Muncul. 

 

 
Gambar 6. Laboratorium Formulasi PT. Sido Muncul 

(Sumber :http://sidomuncul.id/pencapaian/pabrik) 
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2. Laboratorium Produksi,  dimana pada laboratorium ini dilaksanakan kegiatan trial 

produksi yang meliputi percobaan resep dari tim formulasi, percobaan produksi 

skala kecil, dan memastikan bila suatu resep dinyatakan berhasil dan siap diproduksi 

dalam skala besar di lini produksi. 

 

3. Laboratorium Mikrobiologi (QC), dimana pada laboratorium ini dilaksanakan 

kegiatan kontrol kualitas dari aspek mikrobiologis (kapang, khamir, bakteri, 

pathogen). Setiap tahapan dari produksi selalu melewati laboratorium mikrobiologi. 

Antara lain saat bahan baku datang, sumber air produksi, bahan setelah diekstrak 

(setengah jadi), produk jadi sebelum dikemas, produk jadi setelah dikemas, kemasan 

dari produk sebelum digunakan, uji stabilitas produk yang disimpan dalam ASLT 

(Accelerated Shelf Life Time), hingga stabilitas produk rutin dari hasil penyimpanan 

tiap batch produksi. Bahkan, air dan alkohol sisa bilasan dari alat produksi diuji 

cemarannya. Selain itu, Laboratorium mikrobiologi juga melakukan uji cemaran 

ruang produksi untuk mengetahui adanya cemaran kapang ataupun bakteri pathogen 

serta melakukan swab test pada alat produksi sebelum dan setelah pembilasan. 

 

 
Gambar 7. Laboratorium Mikrobiologi 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

4. Laboratorium Kimia (QC), dimana pada laboratorium ini dilaksanakan kontrol 

kualitas dari aspek kimia. Dimana kegiatan yang dilakukan di laboratorium kimia 

adalah kegiatan preparasi sampel dan pengujian kimia sederhana seperti kadar air, 

protein, lemak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan preparasi 
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sampel adalah untuk mempersiapkan sampel supaya dapat dianalisa dengan alat-alat 

di laboratorium Instrumentasi. 

 
Gambar 8. Laboratorium Kimia 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

5. Laboratorium Instrumentasi (QC), dimana pada laboratorium ini dilaksanakan 

kegiatan kontrol kualitas dari aspek kimia secara lebih detail. Analisa pada 

laboratorium instrumentasi menggunakan alat seperti HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography), UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography), 

TLC (Thin Layer Chromatography) Scanner, GC (Gas Chromatography), AAS 

(Atomized Absorbance Spectrophotometry), dan lain-lain. 

 

 

 
Gambar 9. Laboratorium Instrumentasi 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 10. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Agilent Technologies 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 
Gambar 11.Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) Waters 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 
Gambar 12. Spektrofotometer Shimadzu 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

6. Laboratorium Hewan (R&D), dimana pada laboratorium ini dilaksanakan kegiatan 

percobaan produk baru pada hewan mencit atau tikus putih kecil untuk mengetahui 

keamanan dari produk. Kegiatan percobaan pada hewan ini terkontrol oleh adanya 

ahli hewan. 
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3. SPESIFIKASI PRODUK 
 

Hingga kini, PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. memiliki lebih dari 200 

lini produk herbal yang berstandar tinggi.Fondasi dasar dari standar kualitas produk PT. 

Sido Muncul adalah Good Manufacturing Practices (GMP) dan HACCP, dimana, 

seluruh proses dari pemanenan bahan herbal, preparasi, produksi, dan transportasi 

benar-benar diperhatikan supaya produk yang dikonsumsi masyarakat adalah produk 

yang aman. Lini produk dari Sido Muncul sangat bervariasi, mulai dari  jamu instan 

(Jampi Usus, Sehat Pria, dsb.), Tolak Angin,minuman serbuk tradisional (Susu Jahe, 

Kopi Jahe, Kunyit Asem, dsb.), permen (Tolak Angin, Jahe Wangi, dsb.), Energy Drink 

(Kuku Bima Ener-G), Pasta gigi (Sido Putih), minyak angin (Tolak Angin Care), dan 

masih banyak lagi seperti yang tertulis dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1.Produk Tradisional PT. Sido Muncul 

Kategori Produk Tipe Produk Varian Produk 

Beverage and Confectionary Tolak Angin 

 

 

Tolak Linu 

 

Jamu Komplit 

 

 

 

 

 

Minuman Berenergi 

 

 

 

Kopi 

 

 

 

Permen 

Tolak Angin Anak, Tolak 

Angin Tablet, Tolak Angin 

Cair, Tolak Angin Flu,\ 

Tolak Linu Herbal, Tolak 

Linu Herbal Mint 

Jamu Komplit Sehat Pria, 

Jamu Komplit Sehat Wanita, 

Jamu Komplit Sakit 

Pinggang, Jamu Komplit 

Kuku Bima, Jamu Komplit 

Pegal Linu 

Kuku Bima Ener-G!, Kuku 

Bima Ener-G! Kuku Herbal, 

Kuku Bima Ener-G! Siap 

Minum 

Kopi Jahe Sido Muncul, Kopi 

Jahe Sido Muncul Low Sugar, 

Kuku Bima Kopi Ginseng 

Permen Kunyit Asam, Permen 

Tolak Angin, Permen Jahe 
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Healthy Drink 

 

 

 

 

Premium Healthy Drink 

Wangi 

STMJ, Jahe Wangi Sido 

Muncul, Alang Sari Plus, 

Beras Kencur, Kunyit Asam, 

Susu Jahe, Sido Muncul 

C1000 

Alang Tea, Turmeric Plus, 

Ginger Tea, Ginger Milk 

Herbal Supplement Jamu Instant Kencing Batu, Ulu Hati, 

Tujuh Angin, Tensi, Tambah 

Darah, Sehat Pria,Sesak 

Napas, Selesma, Sekalor, 

Wasir,Sehat Wanita, 

Samawan, Sakit Pinggang, 

Sakit Perut, Resikda, Raga 

Prima, Pria Perkasa, Pewangi 

Bulan, Pegal Linu Ginseng, 

Pegal Linu, Jerawat, 

Sekolarang Sekalor, Ginseng 

Plus Kuda Laut, Kuku Bima 

Ginseng, Kuku Bima, Jampi 

Usus, Hamil Tua, Hamil 

Param Tahun, Muda, Pa’Tani, 

Segar Bugar, Nifas, Mejen, 

Lancar Seni, Klingsir, Galian 

Putri, Galian Parem, Cabe 

Puyang, Bersalin, Batuk, 

Bancar Darah, Kuku Bima TL 

Plus Tribulus, Kuku Bima TL, 

Galian Montok, Galian 

Delima Putih, Encok, Gemuk 

Sehat, Gatal, Galian Singset, 

Galian Sepet Wangi, Vitadar. 

Suplemen dan lain-lain Sido Muncul Herbal 

 

Sari Kunyit, Sari Daun 

Pepaya, Sari Kunyit Putih, 
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Nature’s Blessing 

 

 

 

 

 

Pasta Gigi 

Minyak Angin 

Sari Kulit Manggis, Sari 

Temulawak, Sari Daun Dewa, 

Sari Daun Sirsak. 

Bilberry Carrot, Violady, 

Temulawak, Echinacea, 

Fatraper, Garlic, Kuku Bima 

TL Forte, Kunyit Putih, 

Lingzhi Memory, , Suprasi, 

Ginko Biloba 

Sido Putih 

Tolak Angin Care 

 

 
Gambar 13. Lini Produk Nature’s Blessing : a) Lingzhi, b) Fatraper, c) Nonik, d) Ginko 

  Biloba. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 
Gambar 14. Lini Produk Sido Muncul Herbal : a) Sari Temulawak, b) Sari Kunyit Putih, 

  c) Sari Daun Dewa, d) Sari Daun Sirsak, e) Sari Daun Pepaya. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 
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Gambar 15. Lini Produk Healthy Drink : a) Kunyit Asam, b) Jahe Wangi, c) Kopi Jahe, 

  d) ESTE EMJE, e) Sido Muncul Vitamin C 1000, f) Alang Sari. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 

 
Gambar 16. Varian produk Kuku Bima ENER-G : a) original, b) anggur, c) kopi,  

  d) mangga. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 

 

 
Gambar 17. Varian produk Tolak Angin (TA) : a) original, b) TA Flu, c) TA bebas gula. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 
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Gambar 18. Varian produk Jamu Anak Sehat : a) Jambu, b) Jeruk, c) Stroberi. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 
Gambar 19. Lini produk permen : a) Permen Jahe Wangi, b) Permen Tolak Angin, 

   c) Permen Kunyit Asam. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 
Gambar 20. Lini Produk Jamu Instant : a) Vitadar, b) Pegal Linu Ginseng,  

  c) Galian Singset, d) Sehat Pria. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 

 
Gambar 21.Produk pasta gigi Sido Putih Muncul Kinclong. 
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(Sumber :https://www.sidomunculstore.com/) 

 

Kerja praktek ini berfokus pada kontrol kualitas MTS atau Minuman Tradisional 

Serbuk, dimana produk MTS menurut Standar Nasional Indonesia 01-4320-1996 adalah 

produk bahan minuman berbentuk serbuk atau granul yang mengandung campuran 

rempah-rempah dan gula, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan 

bahan tambahan makanan yang legal.Standar mutu Serbuk Minuman Tradisional 

Menurut SNI 01-4320-1996 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Syarat Mutu Serbuk Minuman Tradisional SNI 01-4320-1996 (BSN, 1996) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1. Keadaan : 

Warna 
Bau 
 
Rasa 

 
skor 
skor 

 
skor 

 
normal 
normal, khas 
rempah-rempah 
normal, khas 
rempah-rempah 

2. Air, b/b % maks. 3,0 
3.  Abu, b/b % maks. 1,5 
4. Jumlah gula (dihitung sebagai sakarosa), 

b/b 
% maks. 85,0 

5. Bahan tambahan 
Pemanis buatan 

 
- 

 

 - Sakarin 
- Siklamat 
Pewarna tambahan 

 
 

- 
 

Tidak boleh ada 
Tidak boleh ada 
Sesuai SNI 01-0222-
1995 

6. Cemaran : 
Timbal (Pb)  
Tembaga (Cu)  
Seng (Zn)  
Timah (Sn) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
maks. 0,2  
maks. 2,0  
maks. 50  
maks. 40,0 

7. Cemaran arsen (As) mg/kg 
8. 

maks. 0,1 
Cemaran mikroba :  
Angka lempeng total  
Coliform 

 
koloni/gr 
APM/gr 

 
3 x 103 
< 3 

Produk yang dianalisa pada masa kerja praktek ini adalah produk MTS dari PT. Sido 

Muncul, yaitu Susu Jahe Sido Muncul. Susu Jahe Sido Muncul tergolong dalam jenis 

MTS karena memiliki komposisi antara lain adalah gula, krimer nabati (mengandung 

pewarna riboflavin), susu bubuk, dan juga ekstrak jahe bakar. Susu Jahe Sido Muncul 

memenuhi aspek standar SNI 01-4320-1996 untuk disebut sebagai MTS karena 

mengandung bahan gula dan herbal berupa ekstrak jahe bakar (1,85%), serta 

mengandung bahan baku tambahan lain berupa susu dan krimer nabati (mengandung 
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pewarna Beta Karoten Cl 40800). Susu Jahe Sido Muncul adalah produk minuman susu 

serbuk dengan rasa ekstrak jahe bakar yang dapat memberikan flavor khas dan sensasi 

hangat ketika diminum. Susu jahe Sido Muncul memiliki slogan “Rasanya nikmat, 

hangat, dan mantap” yang artinya sangat cocok diminum ketika cuaca terasa sedang 

dingin, juga sangat cocok untuk menghangatkan tubuh.Susu Jahe Sido Muncul adalah 

produk hasil inovasi PT. Sido Muncul dari pengalaman mengolah bahan baku jahe lebih 

dari 60 tahun. Kelebihan dari produk ini adalah kita dapat menikmati meminum jahe 

dengan rasa yang lebih nikmat. PT. Sido Muncul sendiri mengklaim bahwa susu tidak 

akan menetralisir khasiat dari jahe. Susu Jahe Sido Muncul dikemas dalam kemasan 

sachet berbahan metallized plastic.Pada umumnya produk ini dipasarkan dalam 

kemasan satu renceng berisi 10 sachet yang masing-masingnya berisi 27 gram bubuk 

Susu Jahe. Adapun, berdasarkan tabel informasi nilai gizi yang tercantum dalam satu 

sachet diketahui mengandung 2 gram lemak (7,4% lemak), 20 gram gula (74 % gula), 1 

gram karbohidrat lain, dan 55 miligram natrium. Berdasarkan kemasan dari Susu Jahe 

Sido Muncul, ada 2 cara penyajian yaitu panas dan dingin. Untuk penyajian panas, isi 

sachet dituang kedalam cangkir dan ditambahkan 175 cc air panas. Sedangkan untuk 

penyajian dingin, isi sachet dituang ke dalam gelas dan diseduh dengan 25 cc air panas 

lalu ditambahkan dengan 100 cc air dingin dan juga ditambahkan es secukupnya. 

 

Dalam proses produksinya, Susu Jahe melibatkan bahan baku simplisia (ekstrak jahe) 

dan non simplisia (susu bubuk, gula pasir, krimer). Secara garis besar, proses produksi 

susu jahe berawal dari preparasi bahan di gedung formulasi, proses pencampuran 

(mixing), dan proses pengemasan. Seluruh proses produksi Susu Jahe mulai dari gudang 

bahan baku hingga proses distribusi telah memenuhi standar ISO, GMP, dan HACCP. 

Untuk memastikan bahwa hasil produksi memenuhi standar hampir pada setiap langkah 

produksi pembuatan Susu Jahe harus melewati proses QC (Quality Control) dan QA 

(Quality Assurance). Misalnya, QC pada saat kedatangan bahan baku, QC 

organoleptiksetelah proses mixing, hingga QC kemasan.Susu Jahe Sido Muncul sendiri 

adalah produk yang sudah terdaftar dalam BPOM dengan kode BPOM RI MD 

267011014039. 
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Gambar 22. Susu Jahe Sido Muncul : a) Sachet, b) Renceng isi 10sachet. 

(Sumber : https://www.sidomunculstore.com/) 

 

Selain harus memenuhi standar MTS dari SNI, PT. Sido Muncul juga memiliki standar 

kualitas sendiri untuk masing-masing produk MTS-nya. Adapun, standar kualitas yang 

ditetapkan PT. Sido Muncul untuk produk Susu Jahe dan bahan baku jahe adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Spesifikasi Produk Jadi Susu Jahe Sido Muncul (SS-021020-06-07-030) 

PARAMETER SPESIFIKASI 
Pemerian 
-Sebelum diseduh 
Warna Putih bintik-bintik coklat 
Kenampakan Serbuk halus, ada kristal gula 
-Setelah diseduh (27 g/ 175 ml) 
Warna Putih susu, sedikit krem 
Aroma Khas susu jahe 
Rasa Manis sedikit pedas, creamy, khas susu jahe 
Sifat Kimia 
Brik (%), 27 gram/ 175 ml 13.2 – 14.2 
Kadar Air (%) Maks 2 
Mikrobiologi 
Angka Lempeng Total Maks. 5 x 102 

Angka Kapang dan Khamir 
koloni/gram 

Maks 5 x 101 koloni/gram 
Sumber : Laboratorium QC PT. Sido Muncul 

Tabel 4. Spesifikasi Bahan Baku Simplisia Rimpang Jahe Basah (Zingiberis rhizoma) 
(SS-021020-04-08-014) 

PARAMETER SPESIFIKASI 
Pemerian 
-Sebelum diseduh 
Bentuk Rimpang agak pipih dan bercabang 
Warna Kuning kecoklatan 
Bau Aromatik 



21 

 

 

Rasa Pedas 
Sifat Fisika 
-  
Sifat Kimia 
Kadar Minyak Atsiri Min. 1,5% 
Senyawa Identitas  
*Gingerol Min. 0,5% 
Mikrobiologi 
-  
Sumber : Laboratorium QC PT. Sido Muncul 
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4. PROSES PRODUKSI SUSU JAHE 
 

 
Gambar 23. Alur Produksi Susu Jahe Sido Muncul 

 

4.1.Penjelasan 

4.1.1. Pengadaan dan Gudang Bahan Baku 
Untuk membuat produknya, PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. 

menggunakan 2 garis besar bahan baku, yaitu simplisia dan non simplisia. Istilah 

Pra Proses 
(Formulasi/peracikan)

Proses dry mixing 
dengan supermixer 

(300 kg/batch)

Hopper (kapasitas 840 
kg)

Rotary Fill & Seal 
Topack R-52G (400 

sachet/menit)

Pengemasan sekunder 
dengan PillowPack 

KIW AW284-54

Cartoning (Manual)

Sealing dengan lakban 
dan printing kode 

produksi

QC : Organoleptik 

QC : Visual Sachet, kode 
produksi, Vacuum test 
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simplisia digunakan untuk menggolongkan produk-produk herbal alami yang belum 

diekstrak seperti kulit kayu, daun, rimpang, dan sebagainya.Menurut  BPOM (2013), 

Simplisia adalah bahan alami yang telah melalui proses pengeringan (tidak lebih dari 

suhu 60o

• Akar, bagian tanaman ini biasanya amemiliki kandungan air yang rendah dan serat 

yang tinggi. Akar memiliki 2 jenis, yaitu akar keras dan lunak. Contoh akar keras 

adalah : akar trengguli (Cassia fistula L.), akar pasak bumi (eurycoma longifolia 

Jack), akar kayu kuning (Arcangelisia flava Merr.). Sedangkan contoh akar lunak 

adalah : akar tapak liman, akar purwoceng, dan akar som jawa. Umumnya 

kandungnan aktif dari akar lunak maksimal setelah pertumbuhan vegetatif selesai. 

C), dimana bahan ini digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami 

proses pengolahan yang lain. Sedangkan, simplisia segar adalah bahan alam yang belum 

dikeringkan. Simplisia nabati terdiri atas beberapa bagian tubuh tanaman yang 

mengandung zat-zat aktif.Akan tetapi kandungan senyawa aktif ini tidak tersebar merata 

pada seluruh tubuh tanaman.Umumnya zat aktif ini hanya terpusat/terakumulasi pada 

satu bagian tanaman saja. Beberapa contoh bagian tanaman yang digunakan adalah : 

• Rimpang, bagian tanaman ini dapat dipanen setelah umur kira-kira 8-10 bulan 

ketika bagian tanaman di atas tanah mengering. Contoh rimpang adalah : kunyit 

(Curcuma longa Linn.), temulawak (Curcuma xanthorrhiza), jahe (Zingiber 

officinale), dan kencur (Kaempferia galangal).  

• Batang, biasanya didapatkan dari bagian tanaman semusim. Contoh batang adalah : 

brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hoff). 

• Kulit Batang, simplisia ini umumnya diambil dari kulit terluar tanaman berkayu. 

Contoh kulit batang adalah : kayu pule (Alstonia scholaaris (L.) R. Br.). 

• Kayu, simplisia ini umumnya dipanen setelah berusia 5 tahun atau ketika 

kandungan zat aktifnya sudah maksimal (tiap kayu berbeda-beda). Contohnya 

adalah kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang dipanen saat berusia 5 tahun 

ketika zat tanin dan pigmennya optimum (bila terlalu tua zat aktifnya menurun). 

• Daun, simplisia ini dipanen saat tanaman sudah tumbuh optimal dan memasuki 

periode matang fisiologis. Cara pemanenan simplisia ini ada 2 cara, yaitu memetik 

(contohnya : tempuyung, sirih, papaya, sambung nyawa) dan juga memangkas 

batang lalu baru disisir atau dirompes (contohnya : kumis kucing, sembung, 

alpukat, jambu biji, sirsak). 
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• Bunga, simplisia ini dapat dipanen saat dalam keadaan kuncup (contohnya cengkeh 

dan rosella) ataupun dalam keadaan mekar sempurna (contohnya : kembang 

telang). 

• Buah, simplisia ini dapat dipanen ketika sudah melalui tahap matang fisiologis yang 

umumnya dengan tanda perubahan warna (contohnya : cabe jawa, mahkota dewa, 

kapulaga). 

• Biji, simplisia ini biasa dipanen setelah biji masak secara fisiologis dengan 

bertumbuhnya buah atau polong telah terbentuk sempurna. Contohnya adalah biji 

kedawung dan biji pala. 

• Herba, simplisia ini umumnya adalah tanaman semusim dan dipanen pada umur 3-4 

bulan (menjelang periode munculnya kuncup bunga). Contohnya adalah sambiloto. 

• Terna, simplisia ini adalah tanaman berbatang basah atau lunak yang dipanen 

dengan mencabut akarnya. Contoh terna adalah ciplukan, ceplukan, bayam duri, 

daun sendok, meniran.  

 

Untuk meracik produknya, PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. 

menggunakan 160 jenis simplisia yang 80% diperoleh dari supplier dan 20 % sisanya 

diperoleh dari petani mitra binaan PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. 

Sebagian besar simplisia yang digunakan oleh PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 

Muncul, Tbk. berasal dari sekitar Jawa Tengah, akan tetapi ada bahan-bahan yang 

diperoleh dari luar pulau juga seperti pasak bumi yang diperoleh dari pulau Kalimantan. 

Secara umum, bahan baku simplisia (khususnya rimpang basah) mengalami proses 

sortasi manual untuk memisahkan rimpang yang masih baik dan apabila ada yang 

kurang baik. Setelah itu rimpang yang berkualitas baik akan dibersihkan dari bahan 

asing/kontaminan fisikseperti kerikil kecil.Kemudian rimpang baru dicuci dan 

dikeringkan. 

 

Sedangkan untuk bahan non-simplisia, bahan yang dimaksudkan adalah bahan 

tambahan seperti madu, flavor, krimer, gula pasir, susu bubuk, ekstrak dari simplisia 

dan lain sebagainya. Sumber bahan baku non-simplisia diperoleh dari 100% 

supplierdengan alasan efisiensi. Setiap ada bahan baku baik simplisia dan non-simplisia 

yang datang, tim QC lapangan akan segera mengambil sampel yang representatif dari 
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bahan tersebut untuk dianalisa secara kimia (kandungan zat aktif, pestisida, insektisida) 

melalui laboratorium kimia dan instrumentasi serta secara biologis (cemaran kapang dan 

bakteri) melalui laboratorium mikrobiologis.Sebagai contohnya adalah analisa kadar 

kurkumin pada temulawak, analisa kadar gingerol pada jahe emprit, serta analisa kadar 

piperin pada merica putih.Secara umum, PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, 

Tbk. menerapkan tiga standar seleksi dasar bahan baku, yaitu : 

• Kebenaran Bahan, dalam hal ini artinya adalah kebenaranspesies serta varietas 

bahan yang dipesan oleh PT. Sido Muncul. Oleh karena itu, bahan baku yang datang 

selalu melalui kontrol kualitas (QC) secara visual dan kimiawi untuk menentukan 

kebenaran bahan baku. Selain itu,bahan baku yang diterima oleh PT. Sido Muncul 

umumnya bersifat bulk yang rawan akan adulterasi/ pemalsuan bahan (misalnya : 

dioplos, dsb.) sehingga QC bisa menjadi pembatas utama untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, banyak sekali varietas jahe yang ada di 

Indonesia, akan tetapi PT. Sido Muncul hanya menerima varietas jahe emprit yang 

secara visual tampak lebih kecil dari jahe lain. Apabila tidak sesuai permintaan, 

maka barang akan direject. 

• Kadar Air,dalam hal ini PT. Sido Muncul menerapkan standar kadar air bahan 

simplisia kering yang disimpan harus dibawah 10%. Hal ini karena PT Sido Muncul 

hanya dapat menyetok bahan baku tertentu dalam sekali waktu/ sekali musim saja 

dalam jumlah yang sangat banyak. Karena stok bahan baku yang sangat banyak, 

otomatis PT. Sido Muncul tidak dapat menggunakannya secara langsung, melainkan 

ditimbun. Apabila kadar air bahan tidak dibawah 10%, pada proses penyimpanan 

berbulan-bulan dapat terjadi kerusakan bahan baku akibat kapang. 

• Kebersihan Bahan, dalam hal ini PT. Sido Muncul menerapkan standar kebersihan 

bahan dari segi fisika, mikrobiologis, dan kimiawi. Oleh karena itu bahan baku yang 

datang selalu diuji secara visual untuk mengamati kontaminan fisik (debu, kerikil, 

hama serangga, dsb.), diuji secara mikrobiologis untuk mengamati adanya patogen 

dan kapang, serta diuji secara kimiawi untuk mengetahui adanya cemaran pestisida, 

aflatoxin, logam berat, dsb. 

 

Apabila bahan baku tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT. Industri Jamu 

& Farmasi Sido Muncul, Tbk., bahan harus di-reject dan tidak digunakan dalam 
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produksi. Salah satu contoh bahan baku yang baru saja di reject oleh Sido Muncul 

adalah madu dari Nusa Tenggara Barat yang cemaran mikrobanya melebihi standar 

perusahaan. Namun, apabila bahan baku telah memenuhi standar, bahan baku akan 

dikumpulkan pada gudang penyimpanan simplisia ataupun non-simplisia. Untuk gudang 

penyimpanan simplisia, wujudnya berupa gedung yang panjang dengan rak besi tinggi 

dengan tumpukan karung simplisia. 

 

Pada dasar tumpukan simplisia diberi palleteberbahanplastik yang memudahkan 

pemindahan bahan bahan dengan forkliftserta meminimalkan kontaminasi dari debu, 

pasir, dan juga hama seperti serangga merayap ataupun tikus. Pada tumpukan simplisia 

tersebut, juga dituliskan tanggal pengujian dan tanggal masuknya bahan, sehingga dapat 

diterapkan sistem FIFO (First In First Out) yang baik. FIFO (First In First Out) adalah 

sistem dimana bahan baku yang masuk ke gudang terlebih dahulu, maka akan 

digunakan terlebih dahulu. Kemudian, gedung penyimpanan simplisia itu sendiri juga 

selalu dipantau kelembapan dan suhunya setiap 4 jam untuk menjaga kondisi optimum 

supaya kapang tidak tumbuh. Tumpukan yang berada di gudang bahan baku simplisia 

juga sangat banyak dikarenakan PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. harus 

memiliki stok yang cukup akibat masa panen simplisia yang hanya ada pada masa-masa 

tertentu dan tidak bisa didapatkan sewaktu-waktu. Diperkirakan, stok yang ada di dalam 

gudang simplisia baru bisa habis setelah 2 bulan.Simplisia yang disimpan pada gudang 

umumnya merupakan simplisia kering (baik utuh maupun potongan).Sedangkan, untuk 

gudang penyimpanan non-simplisia sistem yang diterapkan hampir sama dengan 

gudang non-simplisia. Akan tetapi, terdapat cold storage untuk menyimpan bahan segar 

yang mudah rusak seperti flavor dan madu. Kelembapan apada gudang penyimpanan 

harus serendah mungkin untuk menghindari pertumbuhan kapang dan juga clumping 

pada bahan tertentu seperti susu bubuk. 

 

Berdasarkan Pedoman Cara Pembuatan Simplisia yang Baik oleh BPOM RI (2013), 

metode pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan bahan simplisia oleh PT. Sido 

Muncul sudah tepat. Dari sisi pengemasan, simplisia kering sudah dikemas dengan 

menggunakan karung goni yang bersih dan kering untuk menghindari kontaminasi. 

Selain untuk menghindari kontaminasi, pengemasan juga memudahkan penanganan 
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transportasi, penyimpanan di gudang, menghindari kerusakan mekanis, dan juga 

menjaga kadar air bahan.  

 

Kemudian, PT. Sido Muncul juga telah melakukan pedoman pelabelan berdasarkan 

BPOM (2013), dimana dalam label sudah tertuliskan nama latin dan nama umum 

simplisia untuk mempermudah identifikasi isi bahan simplisia yang ada pada dalam 

tumpukan karung. Kemudian juga terdapat tanggal penerimaan pada label sehingga 

lebih mudah menerapan prinsip FIFO pada bahan baku dan juga tercantum berat bersih 

dari bahan untuk mempermudah perhitungan jumlah aliran bahan baku dalam proses. 

Terakhir, juga terdapat nama pemasok pada label untuk meningkatkantraceabiity bahan 

baku apabila terjadi masalah di kemudian hari. 

 

Selain itu, gudang bahan baku simplisia PT. Sido Muncul juga telah sesuai dengan 

pedoman penyimpanan BPOM (2013), dimana PT. Sido Muncul sudah memiliki 

Gudang bahan baku simplisia yang terpisah dari bahan baku non-simplisia dan ditata 

secara rapi supaya sirkulasi udara baik dan tidak terjadi penumpukan 

kelembapan.Penataan yang baik dan terorganisir membuat bahan simplisia terhindar 

dari pencemaran satu sama lain, tercampur, dan sebagainya. Selain itu, pada bagian atap 

gudang juga disediakan celah untuk ventilasi udara.Bagian atap pun sudah dibuat 

sedemikian rupa sehingga tahan hujan, terbukti saat masa kerja praktek (sangat sering 

hujan) tidak ada masalah dengan air yang bocor.Gudang simplisia juga selalu dimonitor 

kelembapan dan suhunya tiap 4 jam supaya tetap sesuai dengan parameter gudang 

penyimpanan simplisia (suhu dibawah 30o

• Cahaya, dimana panjang gelombang cahaya tertentu dapat memicu reaksi kimia 

tertentu seperti polimerisasi, rasemisasi, isomerisasi, dsb. 

C dan RH kurang dari 65%).Selain pedoman, 

BPOM (2013) juga memberikan parameter yang harus diperhatikan dalam penyimpanan 

simplisia karena dapat mempengaruhi mutunya, antara lain : 

• Oksigen, dimana kadar oksigen yang terlalu tinggi dapat memicu reaksi oksidasi 

pada beberapa komponen kimia simplisia. 

• Reaksi Enzimatik, dimana enzim yang masih aktif dapat memicu kerusakan kimia 

seperti polimerisasi. 
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• Penyerapan air, dimana simplisia kering yang disimpan pada udara normal (diluar 

wadah kedap udara) akan cepat menyerap uap air sehingga lebih mudah ditumbuhi 

kapang dan yeast. 

• Serangga, beberapa serangga dapat menyebabkan kerusakan struktur dan 

mencemari simplisia. Beberapa kotoran yang dimaksudkan adalah hasil ekskresi 

serangga, cangkang telur, kulit serangga, dan sebagainya. 

• Kapang, pada simplisia yang memiliki kadar air tinggi kapang dapat tumbuh 

dengan cepat. Kapang merusak jaringan dan susunan zat aktif didalamnya. Selain 

itu, kapang juga dapat mengeluarkan metabolit mikotoksin seperti aflatoxin 

(Aspergillus flavus) dan malformin (Aspergillus niger). 

4.1.2. Pencampuran Bahan 
Bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan Minuman Tradisional Serbuk 

(MTS) Susu Jahe Sido Muncul merupakan bahan antara/setengah jadi dari Pra-proses 

yang terletak di gedung formulasi. Pada pra-proses, resep/formula Susu Jahe Sido 

Muncul ditimbang dan disiapkan.Forrmula lalu akan dimasukkan ke dalam plastik besar 

dan disatukan dalam container plastik berwarna kuning. Tim Formulasi kemudian juga 

akan menyediakan batch record atau dokumen mengenai segala informasi 

bahan/ingredient yang akan dikirim ke blok I (gedung produksi MTS). Setelah paket 

formula sampai di gedung produksi MTS, formula akan dibawa naik ke lantai 2 tempat 

ruang mixing MTS. Selama proses holding bahan baku, kondisi di sekitar ruang mixing 

MTS selalu dijaga suhunya pada 17-25o

Setelah mesin siap, formula akan dibawa ke dalam ruang supermixer dimana operator 

akan membaca kode-kode urutan pencampuran pencampuran bahan yang tertulis pada 

batch record paket formula. Alat supermixer yang digunakan PT. Sido Muncul sudah 

bersifat otomatis untuk proses mixing-nya. Akan tetapi, untuk feed/ masukan bahan 

bakunya masih dilakukan secara manual oleh 3 orang pekerja (2 sebagai operator 

supermixer, 1 sebagai mengeluarkan hasil mixing/produk). Pada proses mixing, tidak 

semua bahan langsung dicampurkan menjadi satu, melainkan ada urutan (sequence) dan 

juga proporsi pencampuran menurut acuan waktu (misalnya dimasukkan separuh 

C dan Relative Humidity dibawah 40% untuk 

menghindari kerusakan bahan baku susu bubuk (bersifat higroskopis) yang bisa 

menggumpal akibat absorbsi uap air.  
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dahulu, lalu 10 menit kemudian baru dimasukkan sisanya). Pada proses secara umum, 

pencampuran dimulai dengan bahan baku susu bubuk dan gula, setelah beberapa lama 

dilanjutkan dengan pencampuran krimer nabati dan jahe serbuk. Sebagai catatan, 

operator mesin pencampur tidak mengetahui sama sekali bahan apa yang dicampurkan 

akan tetapi hanya mengetahui urutan dan jumlah fisik (misal satu plastik) bahan 

berdasarkan tulisan pada batch record. Jenis proses mixing bahan baku Susu Jahe 

adalah dry mixing atau pencampuran kering, yang artinya adalah semua pencampuran 

bahan dilakukan dalam kondisi kering. Berbeda dengan proses wet mixing seperti pada 

produksi kunyit asam, bahan baku yang dicampur dalam keadaan basah karena harus 

mencampur sari kunyit dengan gula membentuk produk antara berupa gula 

kunyit.Kapasitas dari mesin supermixer yang digunakan adalah 300 kilogram/ batch. 

Sedangkan dalam sehari PT. Sido Muncul dapat memproduksi hingga 15 batch, yang 

berarti kapasitas mixing maksimalnya adalah 4,5 ton per hari. Setelah proses mixing 

selesai, produk mixing akan dimasukkan dalam plastik besar dan disimpan dalam tong 

yang kapasitasnya 40 kilogram. Setelah proses mixing selesai, hasil pencampuran akan 

dimasukkan kedalam 7 tong yang berbeda (produk dimasukkan ke dalam plastik dan 

diwadahi dengan tong). 

4.1.3. Proses Pengemasan Primer 
Proses pengemasan primer melibatkan 2 lantai berbeda, yaitu lantai dasar dan lantai 

kedua. Ruang staging bahan di lantai 2 memiliki hopper yang dihubungkan dengan pipa 

aluminium ke alat rotary fill & seal di ruang lantai 1 (ruangan pengemas sekunder). 

Jadi, ada pipa aluminium yang menembus plavon dari lantai 2 turun ke lantai 1 untuk 

mengalirkan produk ke mesin pengemas rotary fill & seal. Mesin hopper yang terdapat 

di lantai 2 memiliki kapasitas 840 kg (21 tong) dan feed dari hopper itu sendiri masih 

dituang secara manual. Setelah produk dituang ke dalam hopper, produk akan turun 

melalui pipa yang terhubung dengan alat rotary fill &seal Topack R-52G berkecepatan 

400 sachet per menit. Pada alat ini juga dilakukan printing expired date dan juga kode 

produksi .Mesin rotary fill &seal Topack R-52G juga dapat disetting untuk mode 

kemasan sachet individual ataupun renteng/ renceng (lebih diminati pasar).Untuk 

produk Susu Jahe, satu kemasan diatur dengan banyak filling 27 gram. 
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Gambar 24.Topack R-Series Rotary-system three-side/four side seal pouch packaging 

machine 

(Sumber :http://www.topack.co.jp/english/page/product_rotary_r.html) 

Mesin rotary fill & seal Topack R-52 G yang digunakan oleh PT. Sido Muncul adalah 

mesin Topack R-series yang memiliki spesifikasi tertinggi dengan dimensi PxLxT = 

2,50 meter x 0,83 meter x 1,98 meter dan berat alat kurang lebih 2 ton. Alat  ini menurut 

website topack.co.jp memiliki kapasitas filling 0.5 cc-50 cc, kecepatan pengemasan 

sebesar 200-800 pouch/menit dengan kecepatan roll film plastik sebesar 42 meter/ 

menit, serta mampu menyesuaikan ukuran kemasan dengan panjang 125 mm dan lebar 

hingga 110 mm. Konsumsi daya listrik dari alat pengemas ini adalah sekitar 6-10 

Kilowatt. Beberapa fitur standar dari alat ini adalah Pre-heat bar open detector, Pre-

heat bar automatic, open/close device, Rotating cutter, Empty pouch detector, NG 

pouch rejection, Overload detector, dan Safety cover with inter lock. Kemudian, alat ini 

juga dapat dilengkapi dengan banyak fitur opsional lainnya sepertiVibration feeding 

system, Super scale, Auger filler, Tablet & Pill Counter, hingga sambunganbelt 

conveyor seperti yang ditambahkan pada mesin Topack PT. Sido Muncul untuk 

mengalirkan produk hasil pengemasan primer ke lini pengemasan sekunder. 

 

http://www.topack.co.jp/english/page/product_rotary_r.html�
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Kemasan yang diunakan untuk produksi Susu Jahe Sido Muncul adalah metallized 

polyethylene (PE). Hal ini sesuai dengan referensi dari Departemen Kesehatan (1999) 

dalam konsep cara pembuatan serbuk yang baik mengatakan bahwa pengemasan adalah 

tahap akhir dari proses pembuatan serbuk herbal, dimana serbuk kering yang memiliki 

kadar air kurang dari 10% harus disimpan/ dimasukkan kedalam wadah yang tertutup 

dengan baik. Kemasan itu sendiri harus  memilikibarrier properties yang baik terhadap 

kelembapan, kapang, mikroba, dan cahaya matahari. Mesin ini pada kondisi permintaan 

pasar yang sedang tinggi dapat bekerja 24 jam non-stop (3 shift kerja) dan dibersihkan 

secara menyeluruh tiap minggu sekali. Akan tetapi, pada umumnya mesin ini bekerja 16 

jam per hari (2 shift kerja) dan dibersihkan tiap harinya.Setiap penggunaan 4 roll 

kemasan, sealer juga selalu dibershikan dari serbuk yang dapat mengganggu proses 

sealing dan menyebabkan kebocoran kemasan. Pada ruang pengemas primer ini juga 

dilengkapi alat dust collector yang berfungsi untuk mengumpulkan debu-debu atau 

serbuk yang beterbangan akibat proses filling. Proses-proses pembersihan ini juga 

sesuai dengan konsep Departemen Kesehatan (1999) bahwa alat/ mesin pengemas harus 

diteliti apakah sudah dalam keadaan bersih agar dapat memenuhi persyaratan 

mutu.Apabila tidak ada dust collector, debu yang beterbangan pada ruangan dapat 

menyebabkan kecacatan pada proses sealing. Produk yang telah diseal di dalam 

kemasan kemudian dilipat menjadi 2 dan diletakkan pada belt conveyor untuk dialirkan 

ke ruang pengemasan sekunder.Sebelum dilanjutkan ke ruang pengemasan sekunder. 

4.1.4. Proses Pengemasan Sekunder dan Tersier 
Proses pengemasan sekunder pada produk Susu Jahe Sido Muncul adalah dengan 

pengemas plastik bening (pillow pack) yang berbentuk seperti bantal dengan 

menggunakan alat KIW AW 284-53.Kecepatan alat pengemas sekunder ini adalah 

sebesar 45 renteng/menit, dimana 1 pillow pack hanya berisi 1 renteng (10 sachet 

individual). Kemasan pillow pack berisi angin dan berfungsi sebagai pelindung fisik 

yang mencegah kerusakan pada kemasan primer. Setelah setelah  dikemas, pillow pack 

kemudian produk dimasukkan secara manual ke dalam kemasan tersier berupa karton 

berkorugasi. Masing-masing karton diisi sebanyak 12 pillow pack (12 renceng Susu 

Jahe). Selanjutnya,karton diletakkan pada belt conveyor yang mengalir ke alat carton 

sealing yang berfungsi untuk menyegel bagian atas dan bawah karton dengan 

menggunakan lakban.Selain itu, alat ini juga dapat melakukan printing expired datedan 
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juga kode produksi.Hal ini sesuai dengan konsep Departemen Kesehatan (1999), 

dimana pada kemasan seharusnya diberi label atau penanda. Setelah selesai dikemas 

dalam pengemas tersier, produk dialirkan pada conveyor menuju ke gudang barang jadi. 

Akan tetapi apabila gudang barang jadi yang terhubung dengan conveyor penuh, maka 

produk akan dialokasikan ke gudang bahan jadi yang lain. Produk laluakan ditumpuk 

dan disusun pada plastic palette sebanyak 96 karton/palette, dan kemudian akan 

dipindahkan secara manual dengan menggunakan forklift ke gudang barang jadi yang 

lain. 

4.1.5. Quality Control (QC) &Uji Stabilitas 
Selama tahapan produksidilakukan 2 macam QC, yaitu QC sensori produk dan QC 

kemasan primer. Pada QC sensori produk, tim QC lapangan akan mengambil sampel 

sebanyak 30 gram dari tong 1, tong 3, dan tong 7 (masing-masing 10 gram) untuk 

melakukan uji organoleptis seduhan yang meliputi rasa, warna, bau, dan juga 

penampakan. Sampel diambil dari tong yang berbeda untuk mewakili hasil mixing mulai 

dari awal pencampuran, pertengahan, hingga akhir. Apabila kualitas dari produk telah 

memenuhi standar proses produksi dapat dilanjutkan. Sedangkanuntuk QC kemasan, 

tim QC lapangan melakukan kontrol kemasan primer melalui 3 aspek. Pertama, dilihat 

visual sachetnya apakah terjadi printing yang tidak sesuai (blur, membayang, dll.), seal 

yang melenceng, renceng yang kurang, dan sebagainya. Kedua, diamati apakah kode 

produksi dan expired date-nya sudah tercetak dengan jelas dan benar. Ketiga, kemasan 

diuji kebocoran dengan metode vakum atau vacuum test. Metode inidilakukan dengan 

melakukansampling 3 buah kemasan renceng (isi 10) setiap 15 menit sekali, kemudian 

kemasan diuji vakum. Uji vakum dilakukan dengan alat yang telah diisi dengan air 

sebelumnya, dimana air ini akan berfungsi sebagai indikator terjadinya kebocoran atau 

tidak. Apabila saat kondisi sudah vakum air menjadi keruh, berarti ada serbuk yang 

keluar dari kemasan dan tandanya terdapat kebocoran pada kemasan. Kemudian, tim 

QC akan melihat kemasan manakah yang bocor. Apabila sudah teridentifikasi kode dan 

jam produksinya, maka produk yang terlibat akan dikarantina sementara. Kemungkinan 

besar, batch yang terlibat akan dikemas ulang. 

 

Berdasarkan pendapat Agoes (2001) dalam Uji Stabilitas Obat dan Kosmetika, stabiltas 

adalah kemampuan produk untuk bertahan tetap stabil dalam batas atau parameter yang 
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ditetapkan selama periode penyimpanan dan penggunaan. Dalam artian, sifat dan 

karakteristiknya masih tetap sama dengan kondisi yang dimiliki saat produk tersebut 

dibuat. Farmakope Indonesia dan Internasional mewajibkan persyaratan untuk 

menyantumkan peryaratan/ketentuan kondisi penyimpanan obat pada etiket untuk 

meminimalkan kerusakan oleh karena faktor suhu, kelembapan, cahaya, dan sebagainya 

untuk mencegah perubahan/reaksi yang terjadi terhadap pasien. Ada 5 jenis stabilitas 

yang umumnya dikenal, antara lain : 

• Stabilitas Kimia, dimana artinya adalah zat aktif mampu mempertahankan keutuhan 

kimiawi dan potensi yang tercantum pada kemasan atau dalam batas yang 

ditentukan sesuai spesifikasi.  

• Stabilitas Fisika, dimana artinya produk mampu pempertahankan sifat fisika awal 

seperti penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, hingga kemampuan 

rekonstitusi. 

• Stabilitas Mikrobiologi, dimana menyangkut sterilitas ataupun resistensi produk 

terhadap pertumbuhan mikroba tertentu dan dicocokkan dengan standar yang ada. 

Selain itu, standar penggunaan zat antimikroba juga harus diperhatikan. 

• Stabilitas terapi, dimana artinya produk tetap memiliki efek terapi yang sama dalam 

batas umur simpannya (shelf life). 

• Stabilitas toksikologi, dimana artinya tidak ada peningkatan efek toksisitas dalam 

umur pakainya. 

 

Data Stabilitas suatu produk merupakan syarat wajib untuk registrasi produk dalam 

industri farmasi di seluruh dunia.Hal ini dimulai dari tahun 1972 dimana mulai 

diberlakukan GMP yang  mengharuskan industri farmasi melengkapi dokumen program 

uji stabilitas dan analisa statistic hasil pengujian stabilitas. Kemudian, pada tahun 1984 

USFDA baru mengeluarkan panduan bagaimana cara melakukan uji stabilitas. Ada 2 

jenis uji stabilitas, yaitu dipercepat (Accelerated testing) yang digunakan untuk 

mendapatkan expired date (tentatif) dan harus dilengkapi dengan uji Stabilitas jangka 

panjang (long term studies) untuk mendapatkan usia guna permanen. Uji stabilitas 

dipercepat adalah studi yang dirancang untuk mempercepat penguraian kimia dan fisika 

produk dengan kondisi penyimpanan yang ekstrim (exaggerated).Tujuan dari proses ini 

adalah untuk menentukan parameter kinetik kerusakan dan juga menentukan usia guna 
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(tentatif).Semua uji penyimpanan ini harus dilakukan terutama pada produk 

internasional/global yang mengalami iklim berbeda-beda dalam akhir distribusinya, 

dalam perjalanan sangat mungkin bahwa produk mengalami fluktuasi suhu (misalnya 

dalam container kapal atau truk yang suhunya dapat terakumulasi hingga 70o

• Kemasan dan penutup produk 

C), 

kelembapan, dan cahaya sehingga usia produk normal tidak dapat dipergunakan sebagai 

acuan lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kedua uji ini adalah : 

• Fluktuasi temperatur uji 

• Hasil uraian kimia atau fisika, dimana hasil uraian tersebut harus dianalisa dan 

dilaporkan dalam form registrasi (prosedur isolasi, mekanisme pembentukan, 

orde reaksi, sifat fisik dan kimia, konsentrasi dalam produk). 

• Bentuk produk yang akan diuji. 

 

Untuk penjaminan kualitas pasca produksi, PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, 

Tbk. selalu menyimpan hasil produksi dari tiap batch sehingga sampel dari produk yang 

beredar di masyarakat dapat selalu diuji secara berkala dan dapat diketahui stabilitasnya 

melalui laboratorium stabilitas dan ASLT (Accelerated Shelf Life Time).Selain itu, 

penyimpanan sampel dari tiap batch juga meningkatkan traceability dari produk-produk 

PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk setelah dipasarkan. 
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5. PENGAWASAN MUTUPRODUK SUSU JAHE 
 

5.1.Latar Belakang 
Kontrol kualitas adalah salah satu aspek yang membangun image suatu 

perusahaan.Karena ekspektasi konsumen terhadap suatu produk muncul dari sebuah 

standar yang ditetapkan.Dalam industri pangan, standar kualitas tentu sudah ditetapkan 

dan hasil produksi diharapkan sesuai dengan standar kualitas tersebut. Akan tetapidalam 

rantai produksi,akan selalu ada faktor yang tidak kita ketahui dan tidak dapat dikontrol. 

Faktor tersebut dapat membuat perubahan mutu produk yang dihasilkan, sehingga kita 

tidak dapat hanya melakukan uji kualitas sekali saja di awal munculnya produk 

tersebut.Tetapi, kontrol terhadap kualitas harus dilakukan secara berkala terhadap 

seluruh aspek yang berkaitan dengan produk tersebut.Kerja praktek ini berfokus pada 

kontrol kualitas produk Susu Jahe Sido Muncul.Bahan baku susu yang diinginkan oleh 

PT. Sido Muncul adalah susu berkualitas. Akan tetapi, susu merupakan salah satu 

produk alami yang mudah mengalami perubahan kualitas mutu setelah pemanenan, 

produksi, penyimpanan, dan juga transportasi. Selain itu, faktor seperti jenis sapi, 

pakan, umur juga merupakan variabel yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh 

PT. Sido Muncul karena merupakan bahan baku yang disupply oleh supplier. Walaupun 

begitu, PT. Sido Muncul tetap bisa mengontrol kualitas dari segala bahan bakunya 

melalui standar yang telah ditetapkan perusahaan.Apabila suatu bahan baku tidak 

memenuhi standar, maka komoditas tersebut jelas tidak dapat masuk ke dalam lini 

produksi dan terpaksa direject kembali ke supplier. 

5.2.Tujuan 
Untuk mengetahui bagaimana PT. Sido Muncul menerapkan prosedur kontrol kualitas 

untuk produk Susu Jahe Sido Muncul mulai dari bahan baku hingga produk jadi melalui 

uji di Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Kimia, serta Laboratorium 

Instrumentasi PT. Sido Muncul. 

5.3.Metode 

5.3.1. Analisa Mikrobiologis Produk Susu Jahe 
5.3.1.1.Preparasi Sampel 
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Pertama, sampel serbuk Susu Jahe ditimbang dan sambil dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer steril sebanyak 25 gram dengan menggunakan neraca analitik dalam kondisi 

yang aseptis (sampel dibuka dekat labu bunsen, gunting dipanaskan sebelum digunakan, 

meja dibilas alkohol, dan alat gelas dalam kondisi steril). Setelah itu, sampel diencerkan 

dengan pelarut Peptone Dilution Fluid (PDF) steril dengan perbandingan pelarut PDF 

(ml) : Sampel (gram) = 9 : 1(25 gram sampel dalam 225 ml pelarut PDF). Setelah itu 

sampel dikocok dan dihomogenkan dan didapatkan pengenceran 10-1

5.3.1.2.Analisa Angka Lempeng Total (ALT) 

. 

 

Sampel yang telah diencerkan 10-1 diambil secara aseptis sebanyak 1 ml dan 

diinokulasikan ke cawan petri steril. Kemudian, media PCA (Plate Count Agar) yang 

masih cair dituangkan secara pour plate pada cawan petri yang telah diinokulasi. 

Selanjutnya, cawan petri digoyangkan beberapa kali hingga inokolum dan media 

terhomogenisasi.Kemudian, media dibiarkan beberapa saat hingga dingin dan 

memadat.Lalu, cawan diinkubasi pada suhu 37o

5.3.1.3.Analisa Most Probable Number (MPN) 

C selama 24 jam. Setelah melalui proses 

inkubasi, koloni bakteri yang tumbuh pada media diamati dengan colony counter dan 

secara manual (untuk mengkoreksi hitungan apabila ada koloni kecil yang tidak 

terlihat). Setelah dihitung, konsentrasi bakteri (jumlah koloni/ml) dapat dikalkulasi 

melalui jumlah koloni dikalikan dengan faktor pengenceran. 

 

Analisa MPN dilakukan untuk mendapatkan angka paling mungkin (APM). Langkah 

pertama analisa MPN adalah sebanyak 1 ml hasil pengenceran sampel 10-1 di masukkan 

ke dalam tabung reaksi berisi  9 ml Peptone Dillution Fluid (PDF) sehingga didapatkan 

pengenceran 10-2, kemudian di ambil 1 ml dan dimasukkan dalam tabung reaksi berisi 9 

ml PDF untuk mendapatkan pengenceran 10-3. Dari hasil pengenceran 10-1, sebanyak 3 

ml pengenceran di ambil dan dimasukkan ke dalam 3 buah tabung reaksi berisi tabung 

durham dan media MAC Conkey Broth yang telah dipersiapkan sebelumnya. Begitu 

pula pada hasil pengenceran 10-2 dan pengenceran 10-3.Sehingga pada akhirnya masing-

masing sampel memiliki 9 tabung pengenceran. Setelah itu, tabung diinkubasi dalam 

incubator selama 24 jam pada suhu 37oC. Lalu, isi dari tabung durham diamati apakah 

ada gelembung yang terbentuk didalamnya. Catat hasil positif/negatifgelembung pada 
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masing-masing tabung.Setelah itu, hasil pengamatan dicocokkan dengan tabel MPN 3 

tabung. 

 

5.3.1.4.Analisa Bakteri Patogen (Salmonella sp. &Staphylococcus sp.) 

Sampel yang telah diencerkan 10-1 diambil secara aseptis sebanyak 1 ml dan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, sampel ditambahkan 1 ml media TSB 

dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36oC. Setelah diinkubasi, kekeruhan dari 

suspensi diamati.Apabila tampak keruh, maka terjadi pertumbuhan bakteri (positif) dan 

sebaliknya bila tidak tampak keruh (negatif). Kemudian bila diperoleh pertumbuhan 

bakteri (positif), suspensi bakteri dihomogenkan dengan jarum ose steril dan 

diinokulasikan (digores) pada media MSA untuk uji pathogen Staphylococcus sp. 

Setelah digores, media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36oC. Setelah inkubasi 

penampakan media diamati, apabila muncul koloni dengan zona kuning pada media, 

maka tandanya positif.Sedangkan bila tidak terjadi pertumbuhan berarti hasilnya 

negatif.Kemudian, tabung suspensi bakteri ditambahkan RVS dan diinkubasi selama 24 

jam pada suhu 36oC. Setelah inkubasi, suspensi bakteri dihomogenkan dengan jarum 

ose steril dan digoreskan pada media XLD untuk identifikasi pathogen Salmonella sp. . 

Setelah itu, media diinkubasi lagi selama 24 jam pada suhu 36o

5.3.2. Analisa Kimiawi 

C. Setelah inkubasi 

penampakan media diamati, apabila muncul koloni dengan titik hitam, maka tandanya 

positif.Sedangkan bila tidak terjadi pertumbuhan berarti hasilnya negatif. 

5.3.2.1.Identifikasi Aflatoksin pada Produk Susu Jahe 

Pertama, sampel ditimbang sebanyak 25 gram dan ditambahkan larutan Methanol-

Aquades (80:20).Setelah itu, sampel diblender selama 2 menit dan kemudian disaring 

dengan menggunakan kertas saring. Filtrat yang dihasilkan kemudian diambil 20 ml dan 

ditambahkan 20 ml larutan NaCl 0,1% lalu diaduk/dikocok dalam labu pemisah. Sampel 

kemudian ditambahkan 10 ml n-heksana, dikocok, dipisahkan, dan diambil lapisan 

bawahnya (larutan A).Larutan A kemudian ditambahkan 10 ml Kloroform, dikocok, 

dipisahkan, dan ambil lapisan bawahnya (larutan B). Larutan B kemudian diuapkan 

hingga tersisa 3-4 ml. Kemudian, kolom yang sudah bersih disiapkan, diberi glass wool, 

ditambahkan sedikit Na2SO4 anhidrat, ditambahkan silika setebal 3 cm, kemudian 

ditambahkan sedikit lagi Na2SO4 anhidrat. Setelah itu, 3 ml n-heksana dimasukkan dan 
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dialirkan melalui kolom.Sebelum aliran kolom habis (kering), 6 ml kloroform 

dimasukkan.Sebelum aliran kolom habis (kering), masukkan larutan B sedikit demi 

sedikit hingga habis. Seletah itu, kolom dicuci dengan melewatkan 3 ml n-heksana, 3 ml 

Eter, kemudian 3 ml Kloroform. Selanjutnya, 6 ml campuran kloroform-aseton (9:1) 

ditampung dalam cawan kecil dan diuapkan sampai cawan kering. Metanol sebanyak 

0,5 ml kemudian ditambahkan dalam cawan dan ditotolkan dengan pipet kapiler pada 

plat Thin Layer Chromatography (TLC) sebanyak 20 mikroliter Larutan standar 

Aflatoksin yang dilarutkan dalam methanol juga ditotolkan pada plat TLC. Setelah plat 

TLC siap, plat di eluasi denganmenggunakan eluen kloroform-aseton (9:1). Apabila 

proses eluasi sudah selesai (mencapai batas), plat dikeringkan dan diamati bercak 

standard dan sampelnya pada panjang gelombang 366 nm. Sampel positif mengandung 

aflatoksin apabila sampel dan standar memiliki warna serta Rf yang sama. Aflatoksin 

B1 akan membentuk bercak biru pada Rf = 0,3. Sedangkan aflatoksin G1 membentuk 

bercak biru hijau pada Rf = 0,4. 

 

5.3.2.2.Analisa Kadar Gingerol pada Simplisia Jahe 

Jahe yang digunakan pada produksi umum terdapat tiga jenis, yaitu jahe segar, jahe 

kering, dan ekstrak jahe. Namun untuk tahapan secara umum mirip, hanya pada jahe 

segar melalui proses pengupasan, pencucian, pengirisian jahe menjadi tipis-tipis, 

pengeringan, dan penghalusan dengan blender. Pada analisa kadar gingerol, sampel 

yang digunakan dalam bentuk serbuk. Sedangkan untuk sampel jahe kering dapat 

langsung dihaluskan dengan menggunakan blender. Pertama-tama, sampel jahe yang 

sudah diayak dipilih yang halus dan ditimbang di dalam erlenmeyer sebanyak 2,5 gram 

menggunakan neraca analitik. Lalu sampel dilarutkan dengan etanol 96% sebanyak 50 

ml. Selanjutnya Erlenmeyer di tutup dengan menggunakanplastic wrap untuk mencegah 

penguapan etanol. Kemudian Erlenmeyer digoyangkan pada shaker selama 8 jam. 

Selanjutnya, sampel dimaserasi selama 18 jam dan setelah itu di saring.Kemudian 

maseratdiambil sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam cawan porselen untuk 

dikeringkan hingga berat konstan.Cawan porselen yang digunakan telah diketahui berat 

konstannya.Pengeringan pertama dilakukan di waterbath, lalu dikeringkan kembali pada 

oven hingga didapatkan berat konstan.Setelah didapatkan berat konstan, pada cawan 

porselen ditambahkan dengan pelarut methanol dan diencerkan hingga tanda tera10 ml. 
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Selanjutnya hasil pengenceran disaring dengan kertas saring serta disaring lagi dengan 

menggunakan membrane spuit yang didorong dengan menggunakan suntikan.Hasil dari 

penyaringan dengan spuit ditampung dalam vial.Selanjutnya di uji kandungan zat aktif 

gingerol dengan ultra performance liquid chromatography (UPLC) menggunakan 

empat jenis eluen, yaitu aquabidest, asam fosfat 1%, methanol, dan acetonitril 

(ACN).Sebelum melakukan analisa dengan UPLC, dilakukan priming keempat selang 

(A, B, C, D) dengan acetonitril selama kurang lebih 2-3 menit tiap selangnya. 

Kemudian, dilakukan priming pada selang A dan D dengan aquabidest, serta selang C 

dengan methanol.Selanjutnya, selang D dipindah ke eluen asam fosfat dan dilakukan 

priming lagi selama 2-3 menit. Terakhir, dilakukan priming aquabidest pada selang A. 

Setelah proses priming selesai, dilakukan injeksi standar capcaisin minimal sebanyak 6 

kali hingga luas area &run time stabil (standar deviasi dibawah 2%).Setelah itu standar 

capcaisin dapat diinterpolasi menjadi standar gingerol.Selanjutnya, dilakukan injeksi 

sampel simplisia jahe sebanyak 2 kali (duplo). Kemudian, hasil tabel dan grafik dicetak 

dengan printer, lalukadar gingerol dihitung dengan menggunakan rumus. 

 

Rumus kadar gingerol : 

 

Massa ekstrak = Cawan berisi sampel – Cawan (gram) 

 

Persentase massa ekstrak =  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠

𝑥𝑥 100% 

 

𝐴𝐴 = 1000 𝑥𝑥(
𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒

𝑥𝑥
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒

) 

 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠 =  
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝐴𝐴

100
 

 
Keterangan: 

M standar = Konsentrasi standar 

*Luas area didapatkan dari hasil UPLC. 
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5.4.Hasil dan Pembahasan 
Quality Management (QM) adalah suatu divisi yang memiliki tugas untuk memastikan 

bahwa suatu produk atau pelayanan memiliki kualitas yang konsisten.Dimana, pada 

umumnya QM dibagi menjadi beberapa komponen seperti Quality planning, Quality 

Assurance (QA), Quality Control(QC), dan Quality Improvement.Quality Control (QC) 

adalah proses dimana sebuah badan menganalisa kualitas dari segala faktor dalam 

kegiatan produksi. Dalam ISO 9000 tertuang poin mengenai Quality Control yang 

diartikan sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus dalam pemenuhan 

standar kualitas/ spesifikasi (Radford, 1922). Dalam standar ISO 9001, ada beberapa 

aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kontrol kualitas, antara lain 

job management (pembagian kerja yang jelas dan terorganisisr), performa dan 

integritas, identifikasi hasil, kompetensi (pengetahuan, kemampuan, pengalaman, 

kualifikasi), dan juga elemen seperti kultur organisasi (Aft, 1997). Bentuk kerja paling 

sederhana/ dasar dari quality control adalah “Go or No Go”, yang artinya adalah bila 

produk tidak sama persis akan direject dan bila persis akan diterima. Akan tetapi, kini 

bentuk kerja seperti itu dinilai tidak efektif dan mahal secara biaya untuk memproduksi 

produk yang sama persis. Oleh karena itu, kini produsen/industri menerapkan batas 

toleransi yang dapat kita lihat seperti tertuang di standar-standar kualitas yang telah 

dipaparkan sebelumnya.Penerapan standar toleransi dan spesifikasi dibuat dengan 

sedemikian rupa untuk menjaga keefektifan produksi, kualitas, dan juga keekonomisan 

produk. 

 

Salah satu metode manajemen kualitas yang dilakukan PT. Sido Muncul untuk menjaga 

dan meningkatkan kualitas produk-produknya adalah dengan membentuk divisi Quality 

Control (QC) dan Quality Assurance (QA). Secara umum kontrol kualitas atau QC di 

Sido Muncul melakukan analisa melalui 3 cara, yaitu sensori, uji mikrobiologis, serta 

uji kimiawi. Masing-masing produk PT. Sido Muncul memiliki standar parameter yang 

berbeda-beda tergantung jenis bahan baku dan juga bentuk produknya. Pada produk 

Susu Jahe Sido Muncul, dilakukan analisa kontrol kualitas melalui uji mikrobiologis 

ALT (Angka Lempeng Total), Uji Patogen (Salmonella sp. dan Staphylococcus aureus), 

serta uji cemaran coliform dengan metode MPN (Most Probable Number). Selain 

melakukan uji kontrol kualitas mikrobiologis, juga dilakukan uji kimia aflatoksin pada 
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produk Susu Jahe serta analisa senyawa identitas gingerol pada rimpang jahe emprit 

dengan menggunakan UPLC. 

5.4.1. Angka Lempeng Total (ALT) 
Dalam produk pangan komersial, bentuk cemaran mikroba yang ada bisa sangat 

bervariasi jenisnya dan bervariasi jumlahnya.Umumnya dalam analisa mikrobiologi 

bakteri dilakukan 2 jenis analisa, yaitu analisa umum (general analysis) dengan 

menggunakan media non-selektif dan juga analisa selektif dengan mengunakan media 

selektif tertentu (Collins et al., 2004).Pada laboratorium QC PT. Sido Muncul, untuk 

produk Susu Jahe dilakukan kedua jenis uji tersebut.Untuk uji non-selektif dilakukan 

dengan menggunakan metode Total Plate Count (TPC) dan media PCA (Plate count 

agar).Menurut SNI 7388-2009, Angka Lempeng Total adalah jumlah mikroba aerob 

bersifat mesofilik (bakteri, kapang, khamir) yang mampu tumbuh dan ditemukan dalam 

jumlah sampel terukur (gram/millimeter) yang pengujiannya dilakukan sesuai dengan 

metode standard.Pada umumnya standar yang disarankan adalah standar dari FDA 

(Food and Drug Administration). Angka Lempeng Total dapat digunakan sebagai 

standar parameter / indikator proses sanitasi produksi, kebersihan bahan baku, umur 

simpan/stabilitas produk, dan sebagainya. Berikut adalah hasil hasil analisa Angka 

Lempeng Total produk Susu Jahe Sido Muncul : 

 

Tabel 5. Hasil Analisa Angka Lempeng Total 

Sampel Hasil Plate Count 
(Koloni) 

Jumlah Koloni (koloni/gram) 

MTS.SJ SM1/HI01 050118 2 2x101 
MTS. SJ SM1/HI02 050118 3 1x101 

 

Berdasarkan tabel 5., diketahui bahwa ada 2 sampel produk Susu Jahe dengan kode 

MTS. SJ SM1/HI01 05011 dan MTS. SJ SM1/HI02 050118. Setelah diinkubasi 24 jam, 

diketahui bahwa hasil plate count sampel MTS. SJ SM1/HI01 05011 adalah sebanyak2 

koloni yang berarti dalam 1 gram sampel terdapat 2x101koloni. Kemudian, pada sampel 

MTS. SJ SM1/HI02 050118 didapati pertumbuhan 3 koloni yang berarti dalam 1 gram 

sampel terdapat 1x101 koloni. Apabila dibandingkan dengan spesifikasi standar Produk 

Jadi Susu Jahe Sido Muncul (SS-021020-06-07-030) dan Syarat Mutu Serbuk Minuman 

Tradisional SNI 01-4320-1996, dapat dilihat bahwa seluruh sampel yang diuji 
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memenuhi standar yaitu masih dibawah 5 x 102 koloni/gram (Sido Muncul) dan 3 x 103 

5.4.2. Analisa Most Probable Number (MPN) 

koloni/gram (SNI). Meninjau bahwa sampel-sampel yang diuji merupakan sampel hasil 

penyimpanan di laboratorium stabilitas, kita mengetahui bahwa produk Susu Jahe Sido 

Muncul memiliki kualitas kemanan mikrobiologis yang tinggi walaupun sudah 

disimpan beberapa lama (bahkan setelah melampaui masa kadaluarsannya).Sistem 

produksi dari PT. Sido Muncul yang telah berstandar ISO, GMP, dan HACCP tentu 

memiliki andil yang sangat besar terhadap kualitas dan umur simpan dari produk itu 

sendiri. 
 

Salah satu kelompok bakteri yang mengancam keamanan produk-produk dairy atau 

susu adalah bakteri koliform, dimana beberapa jenis yang dapat termasuk dalam bakteri 

koliform adalah bakteri aerobik dan anaerobik fakultatif, gram-negatif, serta bakteri 

berbentuk batang yang tidak membentuk spora tetapi bisa melakukan fermentasi laktosa 

dengan hasil asam dan gas pada kondisi inkubasi (32-37o

Dalam analisa mikrobiologi, keberadaan bakteri koliform lebih sering ditentukan 

dengan uji presumtif kualiatif daripada uji kuantitatif. Uji presumtif kualitatif yang 

dapat digunakan ada 2 cara, yang pertama adalah dengan pengamatan koloni berwarna 

merah tua berukuran0,5 mm yang muncul setelah 24 jam inkubasi pada suhu 37

C). Sumber cemaran bakteri 

koliform pada produk susu berasal dari saluran pencernaan dari hewan berdarah panas 

(misal : sapi). Umumnya, jenis bakteri koliform dapat ditemukan pada beberapa genera 

bakteri seperti Escherichia, Enterobacter, dan Klebsiella. Keberadaan cemaran bakteri 

koliform pada produk susu dapat dijadikan sebagai indikator proses produksi yang 

memiliki sistem sanitasi yang buruk (Clark et al., 1978). 

 

oC. 

Yang kedua adalah dengan menggunakan tabung fermentasi (durham) berisi media 

Lactose Broth, dimana tanda positif keberadaan bakteri koliform adalah munculnya gas 

pada periode inkubasi 32-37oC selama 24-48 jam (Clark et al., 1978). Metode tabung 

fermentasi ini adalah metode yang sama digunakan di laboratorium mikrobiologi PT. 

Sido Muncul, dimana umumnya disebut dengan metode MPN (Most Probable Number) 

atau APM (Angka Paling Mungkin). MPN menurut Sutton (2010) adalah metode untuk 

memperkirakan konsentrasi mikroorganisme hidup pada suatu sampel dengan 
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menggunakan media broth cair dan melalui pengenceran kelipatan sepuluh.Tingkat 

akurasi dari MPN diperkuat dengan adanya 3 tingkat penenceran serta penambahan seri 

tabung triplo (3 tabung) atau quintuplo (5 tabung).Keberadaan dari mikroorganisme 

koliform ditandai dengan adanya kekeruhan tabung, perubahan pH, dan juga 

terbentuknya gas. Kelebihan dari metode MPN adalah mudahnya praktikan melakukan 

pengamatan karena sekedar melihat dan menghitung jumlah gelembung yang terbentuk 

,dimana hal itu menandakan adanya mikroba pemecah laktosa. Sedangkan 

kelemahannya adalah kebutuhan alat gelas dalam jumlah banyak, tidak dapat digunakan 

untuk pengamatan bakteri secara morfologis, dan juga kondisi aseptis sangat 

menentukan hasil akhir. Hasil uji MPN produk Susu Jahe Sido Muncul adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 6. Hasil Analisa Most Probable Number (MPN) 

Sampel Gelembung pada tabung 
Durham 

Jumlah Koloni 
(APM/gram) 

10-1 10-2 10-3 

MTS. SJ SM1/HI01 050118 - - - <3 APM/gram 
- - - <3 APM/gram 
- - - <3 APM/gram 

MTS. SJ SM1/HI02 050118 - - - <3 APM/gram 
- - - <3 APM/gram 
- - - <3 APM/gram 

Keterangan : 
APM = Angka Paling Mungkin 
(-)= Tidak ada gelembung 
(+) = Ada gelembung 
 

Berdasarkan tabel 6., diketahui  bahwa ada 2 sampel Susu Jahe dengan kode MTS. SJ 

SM1/HI01 05011 dan MTS. SJ SM1/HI02 050118. Setelah proses inkubasi, semua 

sampel ternyata tidak menghasilkan gelembung pada seluruh tingkatan pengenceran dan 

pada seluruh tabung triplo. Sehingga pada seluruh sampel dapat disimpulkan bahwa 

jumlah koloni yang ada adalah sebesar kurang dari 3 APM/gram sampel.Apabila 

dibandingkan dengan Syarat Mutu Serbuk Minuman Tradisional SNI 01-4320-1996 

(BSN, 1996), sampel Susu Jahe Sido Muncul yang diuji telah memenuhi syarat cemaran 

koliform harus dibawah 3 APM/gram sampel. Hal ini menunjukkan bahwa produk Susu 

Jahe Sido Muncul telah diproses baik dengan menghindarkan kontaminasi mulai dari 

pemanenan bahan baku, transportasi, hingga pengemasan produk. 
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5.4.3. Analisa Bakteri Patogen (Salmonella sp. &Staphylococcus sp.) 
Dalam industri pangan, masalah keamanan pangan dari segi mikrobiologis menjadi 

perhatian khusus.Hal ini karena lebih dari 200 penyakit ditularkan melalui pangan 

dengan banyak sekali agen pembawa.Agen-agen pembawa ini umumnya berupa bakteri, 

kapang, virus, dan parasit. Salah satu agen penyakit yang paling prevalen pada produk 

turunan susu adalah bakteri pathogen, dimana umumnya keberadaan pathogen ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti skala industri peternakan, jumlah hewan 

ternak, kehigienisan, manajemen peternakan, lokasi geografis, dan musim (Oliver et al., 

2005).  

 

Bakteri pathogen yang umum ditemui pada penampungan susu adalah Campylobacter 

jejuni, Yersinia enterolitica, Shiga toxin–producingE. coli (STEC), Listeria 

monocytogenes, dan juga Salmonella spp. Jenis pathogen Salmonella adalah salah satu 

bakteri penyebab foodborne disease terbesar di dunia. Salmonella hidup dalam saluran 

pencernaan hewan termasuk sapi. Sumber kontaminasi Salmonella dalam produk susu 

biasanya disebabkan oleh kontaminasi fecal (kotoran hewan), hasil ekskresi dan sekresi 

hewan, serta kontak dengan hewan (sapi) yang sakit (Mead et al., 1999). Selain 

pathogen-patogen tersebut, tidak jarang juga ditemukan pathogen seperti 

Staphylococcus aureus. Umumnya, susu yang terpapar Staphylococcus aureus 

merupakan susu hasil dari sapi yang kelenjar susunya terinfeksi mastitis. Beberapa 

strain dari Staphylococcus aureus mampu memproduksi enterotoksin yang 

menyebabkan keracunan (Genigeorgis, 1989).  

 

Karena banyaknya jenis pathogen dan berbagai faktor yang mempengaruhi paparannya 

pada susu sapi, manusia yang meminum susu sapi secara mentah (raw) memiliki resiko 

sangat besar untuk terinfeksi bakteri pathogen. Untuk mengurangi resiko terinfeksi 

bakteri pathogen, dapat dilakukan metode pasteurisasi yang cukup supaya sebagian 

besar bakteri patogen mati. Akan tetapi, susu yang telah melalui pasteurisasi belum 

terjamin keamanannya karena tidak semua pathogen mati (contohnya Listeria 

monocytogenes) dan bisa terjadi rekontaminasi setelah proses pasteurisasi (Oliver et al., 

2005). Oleh karena itu, PT. Sido Muncul selalu menguji produk-produknya yang 

berbasis susu untuk menguji keberadaan cemaran pathogen sebagai langkah preventif 
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apabila terjadi kontaminasi (misalnya dari supplier bahan baku susu ataupun 

kontaminasi selama proses produksi). Untuk menguji keberadaan pathogen, dilakukan 

uji dengan media selektif TSB (uji Staphylococcus aureus) dan juga media selektif XLD 

(uji Salmonella sp.). Berikut adalah hasil Uji bakteri Salmonella sp. dan Staphylococcus 

aureus pada produk Susu Jahe Sido Muncul : 

 

Tabel 7. Hasil Uji Salmonella sp. 

Sampel Hasil Plate Count XLD 
(Koloni) 

Jumlah Koloni 
(koloni/gram) 

MTS. SJ SM1/HI01 050118 Negatif 0 
MTS. SJ SM1/HI02 050118 Negatif 0 

 

Berdasarkan tabel 7.,diketahui bahwa ada 2 sampel Susu Jahe dengan kode MTS. SJ 

SM1/HI01 05011 dan MTS. SJ SM1/HI02 050118. Setelah proses inkubasi, semua 

sampel tidak menghasilkan pertumbuhan koloni pada media XLD. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat koloniSalmonella sp. 

 

Tabel 8. Hasil Uji Staphylococcus aureus 

Sampel Hasil Plate Count MSA 
(Koloni) 

Jumlah Koloni (koloni/gram) 

MTS. SJ SM1/HI01 050118 Negatif 0 
MTS. SJ SM1/HI02 050118 Negatif 0 

 

Berdasarkan tabel 8.,diketahui bahwa ada 2 sampel Susu Jahe dengan kode MTS. SJ 

SM1/HI01 05011 dan MTS. SJ SM1/HI02 050118. Setelah proses inkubasi, semua 

sampel tidak menghasilkan pertumbuhan koloni pada media MSA. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat koloni Staphylococcus aureus. 

5.4.4. Identifikasi Aflatoksin 
Salah satu ancaman berbahaya pada produk pangan adalah terjadinya kontaminasi 

biokimia. Dimana kontaminan alami pada produk pangan akan menurunkan kualitas 

keamanan dari pangan. Dari berbagai jenis kontaminan kimia alami, mikotoksin adalah 

saah satu yang cukup berbahaya.Mikotoksin adalah hasil metabolit sekunder dengan 

struktur dan sifat yang bervariasi, dengan efek toksik pada manusia dan hewan (Kolf-

Clauw et al., 2013).Beberapa efek toksik mikotoksin adalah keracunan akut, 
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karsinogenisitas, mutagenitas, dan teratogenitas (cacat janin).Beberapa kapang yang 

teridentifikasi menghasilkan mikotoksin adalah spesies Aspergillus, Penicillium, dan 

Fusarium (Ketney et al., 2017). Salah satu toksin yang mungkin terdapat pada susu dan 

produk turunannya adalah Aflatoksin.Aflatoksin adalah kelompok toksin (racun) 

bersifat karsinogenik yang merupakan hasil metabolit sekunder dari kapang Aspergillus 

flavus dan Aspergillus parasiticus. Pertumbuhan dan produksi aflatoksin dari kapang A. 

flavus dipengaruhi oleh tipe substrat, spesies, kandungan air pada substrat, kelembapan, 

temperatur, dan juga mineral (Schmidt-Heydt & Geisen, 2007). Beberapa jenis 

aflatoksin antara lain adalah AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, dan AFM1.  

 

 

Gambar 25. Struktur Kimia Berbagai Jenis Aflatoksin 
(Sumber : https://www.intechopen.com/books/aflatoxins-recent-advances-and-future-

prospects/aflatoxins-risk-exposure-and-remediation) 

 

Dari semua jenis tersebut, aflatoksin B1 (AFB1) adalah aflatoksin paling beracun dan 

memiliki Lethal Dose (LD50) 1-50 mg/kg berat badan hewan (Diaz & Murcia, 

2011).Jenis-jenis Aflatoksin ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui organ respirasi, 

mucus, dan juga ingesti.Apabila manusia terpapar aflatoksin dalam konsentrasi tinggi 

dan dalam periode waktu yang singkat, kemungkinan dapat terjadi keracunan akut yang 
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menyebabkan pendarahan, gagal hati akut, hingga kematian.Karena ancaman resiko 

kesehatan yang besar, banya sekali negara telah menetapkan standar regulasi cemaran 

AFB1, AFB2, AFG1, dan juga AFG2 pada produk pangan.Umumnya, standar cemaran 

AFB1 adalah 5 mikrogram/kg. Sedangkan untuk cemaran total aflatoksin adalah sebesar 

15  mikrogram/kg (Romani, 2004). 

 

Salah satu alat uji yang sangat membantu dalam Identifikasi Aflatoksin dalam bahan 

pangan adalah Thin Layer Chromatography.Thin Layer Chromatography 

(TLC)menurut Wulandari (2011), adalah metode kromatografi paling sederhana, 

dimana cara kerjanya adalah menggunakan bejana (chamber) berisi eluen (fase gerak) 

dan plat TLC (fase diam). Analisa TLC dimulai dengan menotolkan/menitikkan 

sejumlah kecil sampel pada salah satu ujung plat TLC supaya terbentuk zona awal. 

Setelah itu sampel dikeringkan dan ujung plat TLC yang terdapat sampel dicelupkan 

pada eluen (fase gerak) dalam bejana kaca. Pada proses eluasi, eluen bergerak melalui 

plat dan membawa sampel ke ujung plat TLC yang lainnya. Ketika eluen berjalan pada 

plat TLC, campuran komponen sampel akan bergerak dengan kecepatan berbeda yang 

akan menghasilkan fenomena yang disebut pengembangan kromatogram. Setelah eluen 

mencapai batas yang ditentukan, fase diam diambil dan dikeringkan.Setelah kering, plat 

TLC dapat diidentifikasi seara langsung (pengamatan visual) ataupun dengan 

menggunakan TLC Scanner. Kelebihan utama dari TLC adalah biaya operasionalnya 

yang rendah, akan tetapi hasil yang didapatkan juga memiliki sensitivitas yang rendah 

dibanding metode kromatografi cairan yang lebih canggih. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi laju/ kecepatan migrasi komponen sampel pada plat adalah sifat fisika 

dan kimia dari fase diam, eluen yang digunakan, serta jenis komponen sampel itu 

sendiri. Hingga kini, penggunaan TLC dalam analisa toksikologi metabolit kapang 

diketahui dapat mendeteksi berbagai macam toksin seperti aflatoxin B1, B2, G1, dan 

G2; ochratoxin A; aspertoxin; luteoskyrin; zearalenone; 4-acetamido-4-hydroxy-2-

butenoic acid y-lactone; diacetoxyscirpenol; 8-(3-methylbutyryloxy); nivalenol ; 4-0-

acetate; gliotoxin, citrinin, patulin, asam penisilin, dan sterigmatocystin (Kolf-Clauw et 

al., 2013). Berikut ini adalah hasil Uji Identifikasi Aflatoksin pada Produk Susu Jahe 

Sido Muncul menggunakan TLC : 
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Tabel 9. Hasil Uji Identifikasi Aflatoksin pada Produk Susu Jahe 

Sampel Berat 
Penimbangan 

Volume 
Pengenceran 

(ml) 
Eluen Rf 

Hasil 
Bercak 
Warna 

Aflatoksin B1 Konsentrasi 
102,5 ppb 5 Kloroform : 

Aseton (9:1) 0,45 Biru 
Keunguan 

Aflatoksin G1 Konsentrasi 
100,98 ppb 5 Kloroform : 

Aseton (9:1) 0,35 Biru 
Kehijauan 

MTS. SJ 
SM1/HI01 

050118 
6,25 gram 25 ml Kloroform : 

Aseton (9:1) 0,45 ; 0,35 Tidak 
Berwarna 

 

Dari tabel 9., dapat diketahui bahwa hanya terdapat 1 sampel produk Susu Jahe dengan 

kode MTS. SJ SM1/HI01 050118 serta 2 standar Aflatoksin B1 dan G1. Semua sampel 

pada plat Thin Layer Chromatography dieluasi dengan menggunakan eluen Kloroform : 

Aseton (9:1).Setelah dibaca dengan TLC Scanner, standar Aflatoksin B1 yang 

digunakan mendapatkan nilai Rf 0,45 dan bercak warna biru keunguan. Sedangkan 

Standar Aflatoksin G1 mendapatkan nilai Rf 0,35 dengan warna bercak biru kehijauan. 

Hal ini sesuai dengan teori dari Scott et al. (1970) bahwa aflatoksin B1 akan 

berfluororesensi menjadi warna kehijauan, sedangkan aflatoksin G1 akan 

berfluororesensi menjadi warna kebiruan hingga merah muda (pink). Sedangkan, 

sampel MTS. SJ SM1/HI01 050118 yang diamati pada Rf 0,45 dan 0,35 tidak 

menghasilkan bercak yang berwarna biru ungu ataupun biru hijau yang menandakan 

tidak terdapat senyawa aflatoksin B1 dan G1. Dari uji aflatoksin ini, kita dapat 

mengetahui bahwa produk Susu Jahe Sido Muncul telah menggunakan campuran bahan 

baku yang bebas dari aflatoksin. Proses seleksi, pengujian, dan sistem penyimpanan 

bahan baku yang baik oleh PT. Sido Muncul menjadi faktor kunci untuk pemastian 

mutu produk yang bebas dari metabolit toksik dari kapang seperti aflatoksin. 

5.4.5. Analisa Kadar Gingerol dalam Jahe 
Salah satu bahan baku dari produk Susu Jahe Sido Muncul adalah rimpang Jahe Emprit. 

Waktu pemanenan jahe sangat bergantung pada jenis dan juga bentuk produk akhir yang 

diinginkan. Akan tetapi, secara umum tanaman jahe dipanen saat sudah tua pada usia 8-

12 bulan. Selain usia dari tanaman, ciri tanaman yang sudah siap dipanen adalah ketika 

batang semunya telah layu atau mati (jahe tua) ataupun ketika daunnya sudah 

menguning sebagai pertanda bahwa pertumbuhan vegetatif telah selesai. Dalam dunia 
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perdagangan jahe, dikenal 5 macam jenis produk yang dipasarkan. Antara lain adalah 

jahe segar, jahe kering, jahe yang diawetkan (preserved), ekstrak jahe (oleoresin), dan 

juga minyak jahe (ginger oil) (Hariyanto & Indo, 1990). Dari jenis-jenis olahan diatas, 

PT. Sido Muncul menggunakan 3 jenis bentuk bahan baku jahe, yaitu jahe emprit basah, 

kering, dan ekstraknya. 

 

Oleoresin adalah campuran senyawa yang menyebabkan rasa pedas, hangat, dan bau 

harum pada jahe, dimana bau harum itu disebabkan oleh minyak atsiri (volatile), 

sedangkan rasa pedas disebabkan oleh fixed oil atau non-volatile oil dari jahe. Minyak 

atsiri dan fixed oil  ini dapat diekstraksi secara bersamaan dengan pelarut yang mudah 

menguap. Oleoresin dapat dibuat dengan ekstraksi tepung jahe dengan pelarut organic\k 

seperti etanol, aseton, etilen diklorida, heksan, dan isopropanol. Tingkat kehalusan dari 

tepung jahe mempengaruhi proses dan hasil ekstraksi, dimana apabila partikel tepung 

terlalu kecil maka volatile oil akan hilang dengan cepat saat proses penggilingan. 

Namun apabila ukuran partikelnya tepat, maka ekstraksi akan terjadi secara sempurna 

dan cepat. Jahe kering mengandung 3-4% fixed oil yang terdiri dari gingerol, shogaol, 

resin, dan lain-lain. Sedangkan komposisi minyak atsirinya adalah seitar 1-3%.Minyak 

atsiri yang terkandung dalam jahe antara lain adalah zingiberol, zingiberan, d-

champhen, phe-andren, n-nonyl aldehid, methyl heptenon, cineol, borneol, linalool, 

asetat, serta haprilat.Selain itu, jahe juga mengandung fenol dan chavicol. 

 

 
Gambar 26. Struktur Kimia Gingerol 

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

Untuk menentukan mutu dari rimpang jahe emprit, PT. Sido Muncul menentukan 

standar parameter kandungan fixed oil gingerol.Salah satu alat yang efektif untuk 

menganalisa gingerol adalah Ultra Performance Liquid Chromatography 

(UPLC).UPLC adalah alat terkemuka dalam teknologi liquid chromatohrapgy.UPLC ini 
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merupakan pengembangan dari HPLC (High performance Liquid chromatography) 

yang sangat umum digunakan dalam analisa laboratorium terutama dalam bidang 

farmasi (Taleuzzaman et al., 2015). Prinsip penggunaan dari UPLC sama dengan 

HPLC, dimana digunakan kolom sebagai fase diam, pompa yang mendorong fase gerak 

melalui kolom, dan juga detector yang menunjukkan waktu retensi dari molekul. 

Sampel yang dianalisa akan diinjeksikan sedikit bersamaan dengan fase gerak dan 

dipompa melalui kolom. Aliran dari fase gerak dan sampel akan terhambat oleh karena 

adanya interaksi kimia ataupun fisik dengan fase diam (kolom). Besarnya 

penghambatan dan waktu retensi dari molekul tergantung dengan sifat sampel, 

komposisi fase gerak (eluen), dan juga komposisi dari kolom (Malviya et al.. 2009). 

Berikut ini adalah hasil analisa kadar gingerol dalam rimpang jahe emprit kering dengan 

menggunakan UPLC : 

 

Tabel 10. Hasil Analisa Kadar Gingerol dalam Rimpang Jahe Emprit Kering 
Nama Sampel Berat 

Sampel 
(gram) 

Luas 
Area 

Massa Ekstrak 
(gram) 

% 
Ekstrak 

A % Gingerol 

SS J MPM 160118 2,5009 3175148 0,0719 2,8745 19,8603 0,5709 
SS J MPM 160118 2,5013 3158481 0,0722 2,8869 19,6739 0,5680 

STD Capcaisin 
0,01029 mg/ml 

- 22888 - - - - 

STD Capcaisin 
0,01029 mg/ml 

- 22873 - - - - 

 

Berdasarkan tabel 10., diketahui bahwa digunakan standar capcaisin 0,01029 mg/ml. 

Pada analisa ini hanya terdapat 1 sampel Jahe kering dengan kode sampel SS J MPM 

160118 yang diuji secara duplo. Berat sampel kedua ulangan adalah ± 2,5 gram. 

Ulangan pertama menghasilkan massa ekstrak sebesar 0,0719 gram sehingga dihasilkan 

persen ekstrak sebesar 2,8745%, sedangkan ulangan kedua menghasilkan massa ekstrak 

sebesar 0,0722 gram sehingga dihasilkan persen ekstrak sebesar 2,8745%.Luas area 

ulangan pertama pada analisa dengan UPLC adalah sebesar 3175148, sedangkan luas 

area ulangan kedua adalah 3158481. Berdasarkan hasil kalkulasi, kadar gingerol 

ulangan pertama adalah sebesar 0,5709% dan ulangan kedua sebesar 0,5680%.Apabila 

dibandingkan dengan Spesifikasi Bahan Baku Simplisia Rimpang Jahe Basah 

(Zingiberis rhizoma) (SS-021020-04-08-014) oleh PT. Sido Muncul, maka sampel ini 
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telah memenuhi standar karena hasil uji gingerol secara duplo menunjukkan kadar 

diatas 0,5%. 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1. Kesimpulan 

• Angka Lempeng Total (ALT) adalah jumlah mikroba aerob bersifat mesofilik yang 

mampu tumbuh dalam jumlah sampel terukur. 

• Batas cemaran mikroba dalam produk Susu Jahe adalah maksimal 5 x 102 

koloni/gram (Standar PT. Sido Muncul) dan 3 x 103 

• Analisa MPN adalah metode untuk memperkirakan konsentrasi mikroorganisme 

hidup pada sampel  menggunakanbroth cair dengan pengenceran kelipatan sepuluh. 

koloni/gram (SNI 01-4320-

1996.), dimana produk Susu Jahe yang diuji telah memenuhi syarat keduanya. 

• Standar cemaran koliform berdasarkan Syarat Mutu Serbuk Minuman Tradisional 

SNI 01-4320-1996 adalah <3 APM/gram sampel, dimanaproduk Susu Jahe yang 

diuji dengan metode MPN telah terbukti memenuhi standar. 

• Hasil pengujian pathogen Staphylococcus aureus dan Salmonella sp. pada produk 

Susu Jahe Sido Muncul adalah negatif (bebas pathogen). 

• Melalui uji identifikasi aflatoksin dengan TLC, produk Susu Jahe Sido Muncul yang 

diuji telah terbukti terbebas dari aflatoksin B1 dan G1. 

• Salah satu cara menentukan mutu bahan baku jahe adalah dengan mengukur 

kandungan gingerol. 

• Keberadaan gingerol dapat dianalisa dengan Ultra Performance Liquid 

Chromatography (UPLC). 

• Hasil uji bahan baku jahe basah yang dianalisa telah memenuhi standar Spesifikasi 

Bahan Baku Simplisia Rimpang Jahe Basah (Zingiberis rhizoma) (SS-021020-04-

08-014) yaitu diatas 0,5%. 

 

6.2.Saran 

Secara keseluruhan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, produksi, kontrol 

kualitas, hingga proses distribusi, PT. Sido Muncul memang telah memiliki manajemen 

sangat baik dan terbukti dengan sertifikasi internasional seperti GMP, HACCP, dan juga 

ISO. Hal yang perlu ditingkatkan adalah perbaruan dan penambahan standar-standar 

kualitas tertentu yang belum terdokumentasikan, contohnya adalah standar parameter 

Staphylococcus aureus dan Salmonella sp. pada produk Susu Jahe yang belum tertuang 
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dalam dokumen standar mutu PT. Sido Muncul.Selain itu, alangkah baiknya alat-alat 

analisa yang sangat canggih seperti nanoparticle analyzer yang telah dimiliki oleh PT. 

Sido Muncul sejak lama bisa mulai dioperasikan (tidak dibiarkan saja). Selain itu, 

penambahan alat-alat sederhana seperti glassware serta alat sterilisasi akan sangat 

membantu kinerja dari laboratorium (terutama laboratorium mikrobiologi). Hal ini 

sebaiknya dilakukan karena terkadang terjadi penumpukan sampel akibat belum 

tersedianya alat. 
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8. LAMPIRAN 
 

8.1.Peta Lokasi PT. Sido Muncul Bergas 

 
Gambar 27. Peta Lokasi PT Sido Muncul Bergas, Bawen, Semarang 

 

8.2.Denah bangunan PT. Sido Muncul Bergas Semarang 

 
Gambar 28. Denah Tata Letak Bangunan PT SidoMuncul Bergas, Bawen, Semarang 
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8.3.Perhitungan 

8.3.1. Kadar Gingerol 
Rumus: 

Massa ekstrak = Cawan berisi sampel – Cawan (gram) 

Persentase massa ekstrak =  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠

𝑥𝑥 100% 

𝐴𝐴 = 1000 𝑥𝑥(
𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒

𝑥𝑥
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒

) 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠 =  
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝐴𝐴

100
 

 

Sampel SS J MPM 160118 2.5013 

Massa ekstrak = 0,0719 gram 

Persentase gram ekstrak = 0,0719
2,5013

𝑥𝑥100% = 2,8745% 

𝐴𝐴 = 1000 𝑥𝑥 �
0,01029

71,9
𝑥𝑥

3175148
22880,5

� = 19,8603 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠 =  
2,8745 𝑥𝑥 19,8603

100
= 0,5709 % 

 

Sampel SS J MPM 160118 2.5009 

Massa ekstrak = 0,0722 gram 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒 =  
0,0722
2,5009

𝑥𝑥100% = 2,8869% 

𝐴𝐴 = 1000 𝑥𝑥 �
0,01029

72,2
𝑥𝑥

3158481
22880,5

� = 19,6739 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠 =  
2,8869 𝑥𝑥 19,6739

100
= 0,5679% 
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8.4.Tabel MPN 
Tabel 11. Tabel MPN untuk kombinasi 3 tabung 

 

8.5.Plagiarism check 
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