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RINGKASAN 
 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pencucian adalah  
waktu, suhu, konsentrasi bahan pembersih dan sanitizer, dan aksi mekanis saat 
pencucian. Konsentrasi bahan pembersih dan sanitizer yang terlalu rendah atau 
terlalu tinggi dapat memberikan hasil pencucian yang tidak efektif sehingga perlu 
dilakukan optimasi konsentrasi bahan pembersih dan sanitizer untuk memperoleh 
hasil pencucian yang efektif  dengan biaya yang minimal. Sanitizer yang 
digunakan di PT. Australia Indonesian Milk Industries adalah air panas. Dengan 
demikian optimasi hanya dilakukan terhadap konsentrasi bahan pembersih yang 
selama ini digunakan untuk pencucian.  

Tahap awal yang akan dilakukan adalah observasi area produksi susu kental 
manis. Selanjutnya dilakukan optimasi konsentrasi bahan pembersih terhadap 
efektifitas sanitasi. Optimasi konsentrasi bahan pembersih dilakukan dengan 
penurunan level konsentrasi operasional yang selama ini digunakan untuk 
pencucian CIP jalur, hopper tank dan mesin filling sachet. Konsentrasi bahan 
pembersih basa yang selama ini digunakan sebesar 1.5% diturunkan menjadi 1.0% 
dan 1.1%. konsentrasi bahan pembersih asam yang selama ini digunakan sebesar 
0.8% diturunkan menjadi 0.5% dan 0.6%. Dengan demikian diperoleh empat 
perlakuan untuk sirkulasi pencucian dengan konsentrasi bahan pembersih basa 
dan asam masing-masing yaitu (1) basa 1.0% dan asam 0.5%, (2) basa 1.0% dan 
asam 0.6%, (3) basa 1.1% dan asam 0.5%, (4) basa 1.1% dan asam 0.6%. Masing-
masing perlakuan dilakukan tiga kali ulangan. Hasil perlakuan yang diamati 
ditinjau dari segi mikrobiologi yaitu melalui swab test dengan parameter uji 
Enterobacteriaceae dan E.coli. 

Berdasarkan data hasil riset di PT. Indolakto, pencucian dengan keempat 
perlakuan diatas menunjukkan hasil analisis swabtest yang baik yaitu tidak ada 
Enterobacteriaceae yang tumbuh sehingga diasumsikan tidak ada kontaminasi E. 
coli pada permukaan peralatan. Begitu pula dengan penggunaan konsentrasi bahan 
pembersih operasional (bahan pembersih basa 1.5% dan bahan pembersih asam 
0.8%) juga menunjukkan hasil analisis swabtest yang baik yaitu tidak ada 
Enterobacteriaceae yang tumbuh sehingga diasumsikan tidak ada kontaminasi E. 
coli pada permukaan peralatan. Dengan demikian tidak ada perbedaan signifikan 
antara penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa dan asam sebelum 
diturunkan konsentrasinya dengan setelah diturunkan konsentrasinya. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa dengan penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa 
1.0% dan bahan pembersih asam 0.5% (konsentrasi paling rendah) masih dapat 
dicapai pencucian yang efektif. 

Data TPC produk SKM sachet dari bulan Maret 2008 hingga bulan Juli 2008 
masih dibawah standar yang ditetapkan di PT. Indolakto. Dengan demikian tidak 
ada perbedaan signifikan antara penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa 
dan asam sebelum diturunkan konsentrasinya dengan setelah diturunkan 
konsentrasinya. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa dengan penggunaan 



konsentrasi bahan pembersih basa 1.0% dan bahan pembersih asam 0.5% 
(konsentrasi paling rendah) masih dapat dicapai pencucian yang efektif. 

Setelah diperoleh konsentrasi bahan pembersih yang optimal untuk pencucian, 
dilakukan swab test untuk pengujian TPC dan ATP (Adenosin Tri-Phosphate) 
pada mesin piltz dan hopper. Swab test dilakukan setelah pencucian menggunakan 
konsentrasi bahan pembersih optimal. Hasil analisis uji TPC dan ATP untuk 
mesin piltz dan hopper masih berada dibawah batas maksimal standar di PT. 
Indolakto. 

Penurunan level konsentrasi berdampak pada penghematan biaya belanja 
bahan pembersih. Berdasarkan perhitungan, dengan penurunan level konsentrasi 
bahan pembersih basa dan asam, perusahaan dapat menghemat biaya yang 
dikeluarkan untuk pencucian hingga Rp. 43.591.600,00 per bulan. Hal ini 
memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dengan konsentrasi yang lebih 
rendah masih dapat diperoleh pencucian yang efektif dan biaya yang lebih murah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Susu dan produk susu merupakan sumber potensial dari 

mikroorganisme pembusuk dan patogen. Kebanyakan bakteri yang 

mencemari produk susu diketahui berasal dari mesin dan alat produksi 

(Marriott, 1999). Berkaitan dengan hal tersebut,  Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia  Nomor : 23/MEN/SK/I/1978 tentang 

pedoman cara produksi yang baik untuk makanan menyebutkan bahwa alat 

dan perlengkapan yang dipergunakan untuk memproduksi makanan harus 

dibuat perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa alat dan perlengkapan yang dipergunakan tidak 

mencemari hasil produksi dengan jasad renik, unsur atau fragmen logam 

yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar dan lain-lain. Untuk memenuhi 

persyaratan tersebut, sanitasi mesin proses produksi harus dilakukan. Hasil 

akhir yang diharapkan dari proses sanitasi adalah permukaan mesin yang 

bersinggungan langsung dengan produk susu bebas dari residu dan 

mikroorganisme hidup.  

Penggunaan metode pencucian otomatis dimungkinkan untuk 

mesin produksi susu. Metode pencucian otomatis disebut juga sebagai 

metode Cleaning In Place (CIP). Saat ini metode CIP banyak digunakan 

sebagai metode pembersihan dan sanitasi di industri susu. CIP adalah suatu 

rangkaian proses yang meliputi sirkulasi larutan pencuci dan disinfeksi 

dalam suatu jalur yang tidak memerlukan pembongkaran (Spreer, 1998). 

Dalam prakteknya, biaya pembersihan dan sanitasi  adalah hal 

yang sangat sering diperhitungkan. Menurut Marriott (1999), sistem 

pencucian yang optimal adalah kombinasi yang efektif dari bahan pembersih 

basa dan asam, sanitizer, dan alat sehingga pencucian dapat berlangsung 

efektif dan ekonomis. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan pembersih dapat 

berkurang melalui penggunaan konsentrasi bahan pembersih yang tepat.  



Konsentrasi bahan pembersih yang terlalu rendah atau terlalu 

tinggi dapat memberikan hasil pencucian yang tidak efektif sehingga perlu 

dilakukan optimasi konsentrasi bahan pembersih untuk memperoleh hasil 

pencucian yang efektif  dengan biaya yang minimal. Optimasi proses 

pencucian meliputi optimasi konsentrasi bahan pembersih basa dan asam di 

PT. Indolakto yaitu berupa penurunan level konsentrasi bahan pembersih 

dari level konsentrasi yang semula digunakan di PT. Indolakto. Diharapkan 

dengan penurunan level konsentrasi bahan pembersih dapat menurunkan 

biaya yang dikeluarkan untuk proses sanitasi tetapi tetap diperoleh hasil 

pencucian yang baik ditinjau dari segi mikrobiologi. 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

      Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah : 

a. Mempelajari proses CIP pada produksi susu kental manis sachet di PT 

Indolakto. 

b. Melakukan optimasi konsentrasi bahan pembersih untuk sanitasi jalur, 

mesin filling sachet dan hopper tank pada produksi susu kental manis 

sachet di PT. Indolakto. 

c. Melakukan evaluasi secara fisik, mikrobiologi dan ekonomi terhadap 

hasil optimasi konsentrasi bahan pembersih.  

 
C.  Manfaat 

 Manfaat dari pelaksanaan magang ini adalah : 

a. Aplikasi konsentrasi optimum bahan pembersih diharapkan menjadi 

lebih efisien melalui penurunan biaya proses pencucian secara 

signifikan dan tetap efektif dalam menghilangkan kotoran pada 

peralatan. 

b. Hasil optimasi konsentrasi bahan pembersih untuk sanitasi jalur, mesin 

filling sachet dan hopper tank di PT. Indolakto juga dapat diterapkan 

pada jalur proses lain seperti jalur dan mesin produksi susu kental 

manis.  

 

 



BAB II 

 TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A.  Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan 

Disahkannya UU penanaman modal asing (PMA) No. 1 Tahun 1967 

dan Surat Presiden RI No. B33/Pres/II/1967 memberi kesempatan pada 

Australia Dairy Product Board (ADPB) untuk memdirikan pabrik pengolahan 

susu dalam bentuk joint venture. ADPB adalah suatu badan yang 

mempersatukan seluruh peternak sapi perah di Australia. Badan ini telah 

berhasil dengan sangat memuaskan dalam pendirian pabrik pengolahan susu di 

beberapa negara seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Pendirian pabrik 

semuanya dilakukan dalam rangka kerjasama dengan pemilik modal setempat. 

Berbekal pengalaman tersebut, ADPB mencoba melakukan usaha serupa di 

Indonesia. Pada tanggal 3 November 1967 dan 15 Desember 1967 

ditandatangani akte pendirian perusahaan dengan nama PT. Australian 

Indonesian Milk Industries (PT. Indomilk) yang merupakan pelopor 

pembuatan susu kental manis di Indonesia. Perusahaan ini beranggotakan 

Tuan E. G Roberts O. B. E (ketua), J. P. Norton O. B. E (wakil ketua), dan S. 

F. Barnes (Project Manager) dengan P. D. & I. Marison N. V dari Indonesia 

yang beranggotakan Tuan Usman Zahiruddin dan Drs. Nagar Zahiruddin serta 

pejabat tinggi negara.  

PT. Indomilk  juga melakukan kontrak manajemen yang lain yaitu 

dengan Asia Dairy Industries (H. K.) Ltd. Asia Dairy Industries adalah 

perusahaan yang tergabung dalam Australian Dairy Produce Board dan yang 

mengkhususkan diri di bidang manajemen. Berdasarkan kontrak tersebut, Asia 

Dairy Industries diserahi tanggung jawab atas segi-segi teknis dan 

administratif. Diadakan persetujuan juga bahwa P. D. & I. Marison N. V. 

ditunjuk sebagai distributor hasil perusahaan tersebut untuk seluruh Indonesia.  

Pada permulaan tahun 1968 diadakan pembelian sebidang tanah seluas 

3 Ha yang terletak di Gandaria Jakarta Timur, di Jalan Raya Jakarta-Bogor. 

Kemudian pada tanggal 1 Mei 1968 dimulai pekerjaan pondasi dengan luas 

bangunan yang berjumlah 10.728 m2. Menjelang akhir tahun 1968 baru 



dilakukan konstruksi bangunan pabrik. Pemasangan perlatan dan mesin-mesin 

dimulai bulan Desember dan Januari 1969 bangunan pabrik telah siap dipakai. 

Peresmian pabrik dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1969 oleh Presiden 

Soeharto. 

PT. Indomilk mengalami perubahan bentuk dari PMA menjadi PMDN 

(Pemilik Modal Dalam Negeri) sehingga bukan perusahaan patungan setelah 

terjadi alih teknologi dan permodalan pada bulan Oktober 1986. Modal utama 

perusahaan ini US$ 750.000 dan mendapat bantuan dari PT. Australian 

Indonesian Milk Industries beberapa pinjaman uang sebesar US$ 880.000 

untuk pembelian pabrik dan semua perlengkapan yang diperlukan. Pengelola 

PT. Indomilk dipegang oleh PT. Marison Nusantara Agencies yang 

merupakan perusahaaan gabungan antara Marison N. V., Salim Group, dan 

Sinar Mas Group. 

Tahun 1966 diproduksi SKM merk ”Krimer”. Pada tahun 1971 

memproduksi susu cair pasteurisasi dan mentega dengan merk ”Orchid 

Butter”. PT. Indomilk menambah produk baru seperti tahun 1972 hasil 

kerjasama dengan PT. Dairyville Australia mempoduksi es krim dengan merk 

”Peters” dan susu bubuk hasil kerjasama dengan PT. Ultrindo.  

Berawal dengan 200 karyawan, kini menjadi lebih dari 900 orang, PT. 

Indomilk memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih meningkat, serta ragam 

produk yang berkembang lebih banyak dan lebih lengkap. Pada awal 

produksinya, PT. Indomilk hanya memproduksi susu kental manis dengan 

merk Indomilk plain dan coklat. Untuk memperbesar produksi, PT. Indomilk 

juga melakukan penambahan mesin-mesin dengan kapasitas besar. Dengan 

adanya mesin tersebut produk yang dihasilkan semakin besar jumlahnya.  

Pada tahun 1994 PT. Indomilk adalah perusahaan susu pertama di 

Indonesia yang memperoleh rekomendasi untuk mencantumkan label 

“HALAL” pada semua produknya setelah memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama RI dalam hal 

bahan baku, formulasi, pengolahan, peralatan, uji coba kontaminasi dan 

radiasi, kebersihan sarana kerja, kontrol mutu, kemasan, dan penanganan 

limbah. 



Berkat reputasi dan kualitas standar internasional, sejak tahun 1998, 

susu kental manis Indomilk telah diekspor ke berbagai negara, seperti 

Malaysia, Singapura, Brunei, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Taiwan, Timur 

Tengah, Afrika, Amerika Tengah, dan Latin. Produk-produk yang telah 

diekspor tersebut antara lain ”Indo Boy”, ”Cow Bell”, ”Queen Cow”, dan 

”Blue Star”. 

Sejalan dengan perkembangannya, PT. Indomilk semakin berusaha 

meningkatkan kualitas dan memenuhi berbagai standardisasi yang ditetapkan, 

baik lingkup nasional maupun internasional. Pada tahun 2001 PT. Indomilk 

mendapat sertifikat ISO 9002 di bidang industri pengolahan susu dari lembaga 

Sertifikat Internasional SGS dan UKAS Quality Management dengan no 

sertifikat : Q53616. Beberapa penghargaan yang pernah diterima adalah 

penghargaan di bidang lingkungan dalam hari lingkungan hidup tahun 1992 

untuk wilayah DKI Jakarta, penghargaan dari Departemen Keuangan RI 

sebagai perusahaan pengekspor susu tahun 1991, dan penghargaan Keluarga 

Berencana wilayah Jakarta Selatan tahun 1990-1991.  

Pada tahun 2008 terjadi peralihan kepemilikan PT. Indomilk menjadi 

milik Salim Group seluruhnya. Oleh karena itu, terhitung sejak 1 April 2008 

PT. Indomilk yang berlokasi di kawasan Jakarta Timur telah berganti nama 

menjadi PT. Indolakto. 

 

B. Lokasi Dan Tata Letak Perusahaan 

PT. Indolakto-Jakarta terletak di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km 26,6 

Gandaria, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Lokasi 

strategis ini memberikan keuntungan dalam pemasaran, promosi, pengiriman 

ke luar negeri, dan telekomunikasi karena berada di kawasan industri yang 

berkembang antara kota Jakarta dan Bogor. Lokasi pabrik PT. Indolakto yang 

berdekatan dengan pelabuhan laut Tanjung Priok memudahkan transportasi 

bahan-bahan baku impor dan ekpor produk akhir.  

Luas area PT. Indolakto sebesar 39.540 m2 dengan luas bangunan 

17.527.545 m2. Bangunan yang ada meliputi ruang perkantoran, laboratorium, 

ruang proses produksi, ruang generator, ruang boiler, tempat pengolahan 



limbah, kantin, gudang, bengkel, klinik, musholla, ruang penyimpanan dingin, 

ruang koperasi dan pos penjagaan.  

Di sebelah barat PT. Indolakto terdapat PT. Kiwi, PT. Nutricia, PT. 

NGK Busi, dan PT. Guru Indonesia. Di sebelah timur terdapat kawasan 

perumahan penduduk. Di sebelah selatan terdapat sungai Cipinang yang 

merupakan tempat pembuangan limbah hasil proses produksi yang telah 

diolah terlebih dahulu. Di dalam area PT. Indolakto terdapat perusahaan 

pengolahan susu lainnya yang memiliki hubungan erat dengan PT. Indolakto 

yaitu PT. Ultrindo sebagai produsen susu bubuk Indomilk.  

 

C.  Maklumat Mutu, Visi, Dan Misi Perusahaan 

Sebagai acuan dalam menghasilkan produk yang bermutu, PT. 

Indolakto mempunyai maklumat mutu, slogan mutu, visi, dan misi 

perusahaan. 

Maklumat Mutu 

Kami bertekad dengan sepenuh hati untuk hanya menghasilkan produk 

bermutu dan halal bagi kepuasan pelanggan. Kami sepenuhnya memakai 

persyaratan yang berlaku untuk dilaksanakan pada setiap proses kerja 

kami. 

Slogan Mutu 

Focus on consumer satisfaction (fokus pada konsumen) 

Reliable staff is our bigger asset (kehandalan staff adalah aset utama kami) 

Excellence is our way of life (keunggulan adalah cara kerja kami) 

Strong teamwork make a winning team (kekompakan membuat tim kuat) 

Healthy food is our business (produk yang sehat adalah bisnis kami) 

Visi Perusahaan 

Turut mencerdaskan bangsa 

Misi Perusahaan 

Menyediakan produk unggul yang halal, menyehatkan, bermutu, aman, 

dan mudah diperoleh. 

 

 



D.  Struktur Organisasi Perusahaan 

PT. Indolakto menggunakan struktur organisasi garis (line 

organization). Perusahaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan 

kedudukan tertinggi terletak pada Managing director. Managing director 

membawahi oportunisi, Finance & Accounting, dan Marketing & Sales. 

Oportunisi membawahi 6 divisi yaitu Supply Chain Division, Central 

Purchasing Division, Human Resources Development and General Affair 

(HRD & GA) Division, Production Division, Engineering Division, dan KUD 

Services Division. Finance & Accounting membawahi 2 divisi yaitu Finance 

Division dan Marketing Division. Marketing & Sales membawahi 2 divisi 

yaitu Marketing Division dan Sales Division. 

Marketing Sales Division bertanggung jawab dalam memasarkan dan 

menjual produk yang dihasilkan perusahaan sehingga divisi ini harus jeli 

dalam menghadapi perkembangan pasar yang terjadi. Finance & Accounting 

Division bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan operasional perusahaan serta menyusun anggaran belanja 

perusahaan. Supply Chain Division bertugas melakukan perencanaan produksi 

dan persediaan bahan baku untuk produksi dan produk jadi berdasarkan pada 

data-data dan informasi dari Production Division Head dan Marketing Sales 

Division, sedangkan pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan 

dilakukan oleh Central Purchasing Division. 

HRD & GA Division bertanggung jawab dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, 

pengembagan kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan 

kerja. Manager setiap departemen pada Production Division bertanggung 

jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan produk sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.  

Engineering Division (keteknikan) bertanggung jawab dalam 

penanganan, pengarahan dan perawatan peralatan mesin-mesin produksi serta 

sarana dan prasarana lainnya. Engineering Division Head membawahi 

Mechanical I, Mechanical II, Electrical, Refrigeration & Water Treatment, 

Utility Builiding Maintenance, dan Environment. KUD Services Division 



bertanggung jawab dalam menjamin susu segar sebagai bahan baku utama 

sesuai dengan spesifikasi mutu yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, divisi 

ini juga bertugas mewakili perusahaan dalam menjalin hubungan baik antara 

perusahaan dengan peternak yang tergabung dalam GKSI (Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia). PDQC Division bertanggung jawab mengendalikan 

mutu bahan baku, proses produksi dan produk akhir. Tugas divisi ini adalah 

meneliti semua bahan agar memenuhi standard dan mengembangkan produk 

yang sudah ada serta menciptakan produk baru. Struktur organisasi di PT. 

Indolakto dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.  

 

E.  Ketenagakerjaan 

PT. Indolakto membagi karyawannya menjadi dua golongan, yaitu 

executive (staf pimpinan) serta karyawan biasa yang berdasarkan waktu kerja. 

Karyawan terbagi menjadi dua golongan yaitu karyawan tetap (karyawan yang 

memiliki hubungan kerja dalam waktu tidak menentu/permanen) dan 

karyawan kontrak (karyawan yang bekerja dalam waktu tertentu). Semua 

karyawan bekerja lima hari dalam seminggu (8 jam/hari). Bila diperlukan hari 

Sabtu dan Minggu dapat digunakan untuk lembur dengan tambahan upah 

sebesar 6 % dari upah per hari kerja. Jam kerja yang berlaku di PT. Indolakto 

antara karyawan kantor/administrator dengan bagian pabrik dibedakan, yaitu 

untuk karyawan kantor bekerja jam 08.00-16.30 WIB, sedangkan untuk 

bagian produksi dan teknik bekerja dengan sistem shift dengan waktu 30 menit 

untuk istirahat. Shift pertama jam 06.30-15.00 WIB, shift kedua jam 14.30-

23.00 WIB, dan shift ketiga jam 22.30-07.00 WIB. Pertukaran shift dilakukan 

satu minggu sekali untuk mengurangi kejenuhan para pekerja.  

Cuti tahunan diberlakukan bagi karyawan tetap dan kontrak selama 12 

hari kerja dan 18 hari kerja untuk karyawan executive, termasuk cuti tahunan, 

serta hari raya. Untuk karyawati mendapatkan cuti tambahan seperti cuti haid, 

cuti hamil, dan cuti melahirkan. Pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap 

bulan. Dalam satu tahun karyawan mendapatkan 14 gaji yang terdiri dari 12 

kali gaji bulanan, 1 kali gaji tunjangan hari raya, dan 1 kali gaji bonus. Selain 

itu, PT. Indolakto juga memberikan fasilitas dan tunjangan seperti 



transportasi, tunjangan makan, tunjangan rotasi bagi karyawan yang termasuk 

di daftar off duty, tunjangan khusus berupa tunjangan hari raya, serta 

tunjangan kesehatan yang diberikan kepada seluruh karyawan. Besar 

tunjangan adalah 8 % dari upah satu bulan dan bonus diberikan setiap tanggal 

1 April.  

 

F.  Brand Susu Kental  Sachet di PT. Indolakto 

Susu Kental Manis merupakan produk pertama serta produk unggulan 

yang dihasilkan PT. Indolakto. Brand dari susu kental manis sachet yang 

diproduksi oleh PT. Indolakto Jakarta adalah sebagai berikut. 

1. Susu Kental Manis Indomilk Putih  

2. Kremer Kental Manis Cap Enak  

3. Kremer Kental Manis Tiga Sapi  

4. Kremer Kental Manis Kremer 

5. Kremer Kental Manis Crima 

Kelima brand tersebut diproduksi dengan formulasi yang berbeda-

beda sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Perbedaan 

yang terdapat pada produk-produk tersebut adalah kandungan protein dan 

lemak masing-masing produk. Jika kandungan protein yang terdapat pada 

produk lebih banyak maka harganya pun semakin mahal. Spesifikasi yang 

terdapat pada kelima produk tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Spesifikasi Brand Susu Kental Manis Sachet da PT. Indolakto. 

Spesifikasi  

Brand Netto  
(gram) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Sukrosa 
(%) 

TS  
(%) 

pH 

SKM Indomilk 

KKM Cap Enak 

KKM Tiga Sapi 

KKM Kremer 

KKM Crima 

 

42 

42 

42 

42 

42 

 

Min. 6,5 

Min. 2 

Min. 2 

Min. 2 

Min. 2 

 

Min. 7,9 

Min. 11,7 

Min. 11,7 

Min. 11,7 

Min. 11,7 

 

46 – 47 

Min. 47 

Min. 47 

Min. 47 

Min. 47 

 

Min. 72,5 

Min. 72 

Min. 72 

Min. 72 

Min. 72 

 

6,2 – 6,4 

Min. 5,9 

Min. 5,9 

Min. 5,9 

Min. 5,9 

 

 



G.  Produk PT. Indolakto Lainnya 

Selain Susu Kental Manis (SKM) dan Kremer Kental Manis (KKM), 

masih banyak produk-produk olahan susu lainnya yang dihasilkan PT. 

Indolakto, antara lain susu pasteurisasi, susu sterilisasi atau Susu Cair 

Indomilk (SCI), susu bubuk, mentega (butter) dan ice cream.  

Susu pasteurisasi dan SCI adalah produk olahan susu siap minum yang 

dihasilkan PT. Indolakto. Susu pasteurisasi atau dikenal dengan nama susu 

segar Indomilk terdiri dari 2 rasa, yaitu cokelat dan tawar dengan jenis yang 

mengandung lemak dan tidak mengandung lemak (non fat). SCI merupakan 

susu segar yang diproses secara modern dengan teknik sterilisasi dan dikemas 

dalam botol dengan 4 macam rasa yaitu tawar, cokelat, strawberry, dan melon. 

Susu bubuk merupakan produk olahan susu yang berbentuk padatan 

bubuk halus. Susu bubuk Indomilk tersedia dalam bentuk instant dan full 

cream dengan rasa cokelat dan tawar. Produk-produk PT. Indolakto lain yaitu 

mentega (butter) dengan merk “Orchid butter” dengan dua rasa yaitu tawar 

(unsalted) dan asin (salted), serta produk es krim dengan merk Indomeiji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. SUSU KENTAL MANIS 

Susu kental manis adalah makanan cair yang dibuat dari susu segar 

yang ditambah gula sukrosa atau campuran gula sukrosa dan dekstrosa 

kemudian diuapkan sebagian airnya sehingga kental dan mempunyai kadar 

padatan minimum 28 %, kadar lemak minimum 8.5 %, kadar gula minimum 

42 % serta tidak berwarna coklat karena karamelisasi (Sugiyono, 1989). Susu 

kental manis memiliki αw cukup rendah yaitu 0.8. Nilai αw 0.8 adalah limit 

terendah kebanyakan aktifitas enzim dan menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus. Namun pada αw ini kebanyakan fungi dapat tumbuh 

(Fellows, 2000). 

Pada awalnya, pembuatan susu kental manis dilakukan melalui 

proses evaporasi susu segar. Tetapi proses pembuatan susu kental manis di 

Indonesia pada prinsipnya dilakukan melalui proses rekonstitusi yaitu 

pencampuran bahan-bahan seperti susu bubuk skim dan lemak susu ke dalam 

susu segar untuk meningkatkan kadar padatannya. Dengan proses rekonstitusi 

ini, pembuatan susu kental manis akan lebih mudah, lebih cepat dan mungkin 

lebih murah. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan susu kental 

manis rekonstitusi antara lain susu segar, susu bubuk skim, gula pasir, lemak 

susu (anhidrous milk fat), vitamin A, vitamin B1, vitamin D serta laktosa. 

Untuk membuat SKM coklat digunakan juga bubuk coklat dan bahan citarasa 

(Sugiyono, 1989).  

Menurut Walstra et al. (1999), susu kental manis adalah susu yang 

dipekatkan dengan evaporasi dan ditambahkan sukrosa untuk membentuk 

larutan gula hampir jenuh, setelah itu dikalengkan. Vannam dan Sutherland 

(1994) mendefinisikan susu kental manis sebagai produk yang secara 

keseluruhan atau sebagian terbuat dari susu skim dan diproduksi untuk 

sebagian keperluan industri atau dikemas ke dalam wadah (kaleng atau tube) 

untuk dijual secara retail.  

 



B. Faktor-Faktor Mutu dan Keamanan dari Susu Kental Manis 

1.  Standar Mutu Susu Kental Manis 

Produk susu dikonsumsi secara luas baik oleh balita maupun 

orang dewasa. Akan tetapi produk susu merupakan pangan yang sangat 

potensial mengandung bahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu, produk 

susu merupakan pangan pertama yang standar mikrobiologinya ditetapkan 

spesifikasi persyaratan mutunya. SNI yang berkaitan tentang susu kental 

manis dapat dilihat di Lampiran 1.   

 

2.  Mikroorganisme Kontaminan pada Susu 

Susu rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme pembusuk 

dan patogen. Kontaminasi produk susu oleh mikroorganisme dapat berasal 

dari bahan mentah susu atau terjadi selama proses produksi dilakukan. 

Mikroorganisme yang paling umum ditemukan di produk susu adalah 

bakteri, kapang, dan khamir.  

Menurut Goff (1995), mikroorganisme yang terlibat dalam 

proses pembusukan di susu adalah organisme psikotropik. Kebanyakan 

psikotropik dapat dibunuh pada suhu pasteurisasi. Akan tetapi beberapa 

psikotropik seperti Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas fragi 

dapat memproduksi enzim ekstraselular lipolitik dan proteolitik yang tahan 

panas dan dapat menyebabkan kebusukan. Beberapa spesies dan strain 

Bacillus, Clostridium, Cornebacterium, Arthrobacter, Lactobacillus, 

Microbacterium, Micrococcus, dan Streptococcus dapat bertahan 

sepanjang pasteurisasi dan tumbuh pada suhu refrigerasi yang dapat 

menyebabkan masalah kebusukan. Menurut Cousin dan Bramley (1981) 

yang dikutip oleh Forsythe dan Hayes (1998), susu mengandung 5 x 103 

sampai 5 x 104 organisme per ml.  Beberapa bakteri yang banyak 

ditemukan dalam susu diantaranya termasuk dalam spesies Pseudomonas, 

Acinetobacter/Moraxella, Flavobacterium, Micrococcus, Streptococcus, 

Corynebacterium, Lactobacillus dan koliform. 

Goff (1995) lebih lanjut menyatakan bahwa selain 

mikroorganisme pembusuk, bakteri patogen dalam bahan mentah susu dan 



produk susu lainnya juga menjadi perhatian. Bakteri patogen yang 

dimaksud adalah Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Yersinia 

enterocolitica, Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7 dan 

Campylobacter jejuni. Selain bakteri patogen, beberapa spesies kapang 

seperti Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium dapat tumbuh dalam susu 

dan produk susu. Apabila kondisi memungkinkan, kapang-kapang ini 

dapat memproduksi mikotoksin yang membahayakan kesehatan.  

Berdasarkan SNI 01-2971-1998 tentang spesifikasi persyaratan 

mutu susu kental manis, telah ditentukan batas maksimum cemaran 

mikroba dalam susu kental manis yaitu bakteri koliform, E. coli, 

Salmonella, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. Keterangan lebih 

lengkap tentang standar SNI susu kental manis dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

3. Bakteri Indikator Sanitasi 

Menurut Elliot (1980), suatu bakteri disebut sebagai indikator 

karena keberadaannya dalam jumlah besar di makanan mengindikasikan 

satu dari tiga kemungkinan kontaminasi yaitu adanya bakteri yang 

menyebabkan penyakit, adanya bakteri pembusuk, atau kondisi proses 

yang dilakukan tidak bersih.  

Fardiaz (1987) menyatakan bahwa bakteri indikator pada suatu 

produk olahan pangan merupakan bakteri yang dapat digunakan sebagai 

batasan penetapan mutu suatu produk olah pangan. Bakteri indikator dapat 

dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu bakteri indikator keamanan, 

bakteri indikator sanitasi pengolahan dan bakteri indikator kebusukan.  

Bakteri indikator sanitasi umumnya tidak berbahaya bagi 

kesehatan tetapi mengindikasikan kemungkinan adanya patogen yang 

berbahaya terhadap kesehatan. Bakteri indikator sanitasi umumnya adalah 

bakteri yang hidup pada usus manusia maupun hewan berdarah panas. 

Bakteri-bakteri ini akan keluar bersama-sama dengan bakteri-bakteri lain 

melalui feses dan menyebar melalui air atau vehikel lainnya 

(Kusumaningrum, 2007). 



Menurut Kusumaningrum (2007), beberapa bakteri indikator 

sanitasi yang pernah dan masih digunakan, seperti koliform total, koliform 

fekal, Escherichia coli, streptokoki fekal, dan/atau enterokoki. Kecuali E. 

coli, bakteri-bakteri indikator tersebut merupakan suatu kelompok bakteri 

yang terdiri dari beberapa spesies yang mempunyai kesamaan karakteristik 

seperti bentuk, habitat atau perilaku. Koliform total terdiri dari kelompok 

koliform fekal dan non fekal. E. coli merupakan salah satu spesies dari 

koliform fekal. Forsythe dan Hayes (1998) menyatakan bahwa bakteri 

yang sering dijadikan indikator adalah coliform, Enterococci dan yang 

terbaru adalah Enterobacteriaceae. 

Pada saat ini, secara umum bakteri indikator sanitasi yang 

digunakan dalam aplikasi di industri pangan dan pada kriteria 

mikrobiologi produk pangan adalah koliform total dan/atau E.coli. 

Meskipun demikian, sesuai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, tidak 

tertutup kemungkinan digunakan bakteri indikator yang lain seperti 

Enterobacteriaceae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 1. Kelompok bakteri Indikator Sanitasi (Kusumaningrum, 2007) 

 

Menurut Food Safety Authority of Ireland (2001) yang dikutip 

oleh Kusumaningrum (2007), Enterobacteriaceae dapat memberikan  

indikasi yang lebih baik tentang kemungkinan adanya patogen dan higiene 

serta kontaminasi sesudah proses, sekaligus memberikan informasi yang 

lebih akurat tentang penanganan, pengolahan, serta penyimpanan produk 

pangan. Keluarga Enterobacteriaceae terdiri lebih dari sepuluh genus, 



termasuk diantaranya adalah Escherichia, Enterobacter, Salmonella, dan 

Klebsiella. 

Pengujian terhadap mikroorganisme indikator sanitasi dilakukan 

segera setelah pengolahan. Mikroorganisme indikator tersebut dapat 

berasal dari beberapa sumber misalnya dari alat-alat pengolahan yang 

digunakan, dari pekerja pengolah makanan, atau dari hewan yang 

mencemari tempat pengolahan (Fardiaz, 1987). 

 

C. Sanitasi 

Kata sanitasi diturunkan dari kata latin sanitas yang berarti sehat. 

Kata ini kemudian dipergunakan di industri pangan yaitu sanitasi yang berarti 

membuat dan mempertahankan kondisi higienis dan sehat. Sanitasi merupakan 

aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk menyediakan makanan yang sehat yang 

ditangani dalam suatu lingkungan yang higienis untuk mencegah kontaminasi 

oleh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit keracunan dan untuk 

meminimalkan perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk makanan 

(Marriott, 1999). 

Menurut Tjiptadi dan Mulyorini (1989), ilmu sanitasi adalah 

pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tindakan 

sanitasi. Tindakan sanitasi meliputi segala kegiatan atau perlakuan 

pembasmian bakteri yang cukup memadai terhadap suatu permukaan yang 

bersih, yaitu apabila suatu bahan pembasmi bakteri digunakan terhadapnya 

tidaklah efektif dengan adanya gemuk, tanah atau sisa-sisa produk.  

 

D. Karakteristik Pengotor  

Pemilihan zat kimia untuk higiene dan sanitasi beserta kadarnya 

ditentukan dan disesuaikan dengan perkiraan tingginya derajat pengotoran 

oleh sisa makanan pada permukaan alat dan mesin pengolahan (Winarno dan 

Surono, 2004). Karakteristik pengotor dan klasifikasinya dapat dilihat pada 

Tabel 2 dan 3. 

Dalam industri susu, pengotor umumnya terdiri dari mineral, lemak, 

karbohidrat, protein dan air. Selain itu, dapat juga terbentuk film putih atau 



abu-abu yang sering disebut sebagai milkstone atau waterstone. Film ini 

biasanya berakumulasi pada permukaan peralatan secara perlahan karena 

pencucian yang tidak bersih atau penggunaan air keras, atau keduanya 

(Marriott, 1999). 

Tabel  2. Karakteristik Pengotor pada Permukaan Mesin/Alat (Schmidt, 1997) 

Jenis Pengotor Kelarutan Kemudahan untuk 

Dibersihkan 

Reaksi Akibat Panas 

Gula Larut air Mudah Karamelisasi 

Lemak Larut basa Sulit Polimerisasi 

Protein Larut basa Sangat sulit Denaturasi 

Pati Larut air, larut basa Mudah hingga 

cukup mudah 

Interaksi dengan 

senyawa lain 

Garam 

monovalen 

Larut air, larut asam Mudah hingga 

sulit 

Umumnya tidak 

signifikan 

Garam 

polivalen 

Larut asam Sulit Interaksi dengan 

senyawa lain 

 

Tabel 3. Klasifikasi Pengotor (Marriott, 1999) 

Jenis Pengotor Subclass Pengotor Contoh Deposit 

Pengotor inorganik � Deposit hard water 

 

� Deposit logam 

� Deposit basa 

� Kalsium karbonat dan 

magnesium karbonat 

� Karat, oksida lainnya 

� Film yang terbentuk oleh 

pencucian yang salah setelah 

penggunaan bahan pembersih 

basa 

Pengotor organik � Deposit makanan 

� Deposit petroleum 

� Deposit non 

   petroleum 

� Sisa makanan 

� Minyak lubrikasi 

� Lemak hewan dan minyak 

tanaman 

 



Selain pengotor yang telah disebutkan diatas, pada permukaan mesin 

atau peralatan dapat terbentuk biofilm. Menurut Mittelman (1998), bakteri 

menempel dan membentuk biofilm pada permukaan melalui tiga tahapan 

proses. Sepanjang tahap pertama, permukaan dilapisi dengan film organik 

dengan cepat. Film ini tersusun dari senyawa protein seperti albumin. Tahap 

kedua terjadi proses adhesi pada permukaan mesin dan peralatan. Sel-sel 

tunggal bakteri ditransportasikan pada permukaan dan ikatan dapat balik 

terbentuk antara dinding sel dan substrat. Selanjutnya, senyawa polimer 

ekstraselular bakteri terbentuk. Senyawa polimer ekstraselular memediasi 

penempelan koloni primer bakteri pada film organik. Pada tahap terakhir 

biofilm telah terbentuk. 

Biofilm merupakan pengotor yang menyebabkan berbagai 

permasalahan serius di industri pangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik 

biofilm yang lebih tahan terhadap desinfektan dibandingkan bentuk bakteri 

tunggalnya (Mittelman 1998).  

 

E. Bahan pembersih 

Menurut American Institute of Baking (1987), komponen-komponen 

yang terdapat dalam bahan pembersih merupakan kombinasi yang lengkap 

dari fungsi-fungsi berikut: 

a. Mengkelat: memiliki kemampuan untuk mencegah timbunan garam 

mineral yang tidak diharapkan pada permukaan mesin yang 

dibersihkan 

b. Pembasah: memiliki kemampuan untuk mengurangi tegangan 

permukaan air sehingga meningkatkan kemampuan bahan pembersih 

untuk menembus kotoran 

c. Emulsifikasi: memiliki kemampuan untuk mengemulsi lemak dan 

membersihkan padatan lainnya  

d. Melarutkan: kekuatan melarutkan dari bahan pembersih untuk padatan 

inorganik dan/atau organik kemudian secepatnya dipindahkan ke 

dalam larutan 



e. Kekuatan saponifikasi: bahan pembersih memiliki kemampuan untuk 

mensaponifikasi lemak 

f. Kekuatan peptisasi: memiliki kemampuan untuk mendispersikan 

protein 

 

1. Klasifikasi Bahan pembersih 

Menurut Marriott (1999), kebanyakan bahan pembersih di 

industri pangan diklasifikasikan sebagai produk campuran. Bahan-bahan 

dikombinasikan untuk menghasilkan satu jenis produk dengan 

karakteristik khusus yang memberikan fungsi untuk satu atau lebih 

aplikasi pencucian. Berikut adalah kelas bahan pembersih yang paling 

banyak digunakan di industri pangan: 

a. Bahan pembersih Basa 

Basa adalah bahan bahan pembersih utama yang paling 

banyak digunakan dalam formula bahan pembersih. Basa bergabung 

dengan lemak untuk membentuk sabun dan dengan protein untuk 

membentuk senyawa yang mudah larut dalam air (Elliot, 1980). 

Menurut Holah (2005), basa adalah bahan pembersih yang sangat 

bermanfaat karena harganya murah, mampu memecah protein melalui 

aksi ion hidroksil, mensaponifikasi lemak, dan pada konsentrasi tinggi 

dapat bersifat bakterisidal. Bahan pembersih basa dibagi menjadi dua 

yaitu bahan pembersih basa kuat dan bahan pembersih basa lemah. 

b. Bahan pembersih Asam 

Bahan pembersih asam digunakan untuk melarutkan mineral 

(Elliot, 1980). Bahan pembersih asam khususnya efektif untuk 

membersihkan mineral yang terbentuk sebagai akibat penggunaan 

bahan pembersih basa atau pembersih yang lain. Mineral-mineral ini 

menempel dipermukaan logam dan tampak seperti karat atau kerak 

putih (Marriott, 1999). Menurut Holah (2005), bahan pembersih asam 

memiliki sedikit sifat detergensi, meskipun demikian bahan pembersih 

asam sangat bermanfaat dalam pelarutan mineral. Bahan pembersih 



asam juga dibagi menjadi dua yaitu bahan pembersih asam kuat dan 

bahan pembersih asam lemah. 

 

2. Senyawa Pembantu dalam Bahan pembersih 

Berbagai macam senyawa pembantu meningkatkan daya 

pencucian suatu bahan pembersih. Berikut yang tergolong senyawa 

pembantu dalam bahan pembersih: 

a. Sekuestran 

 Sekuestran sering disebut sebagai agen pengkelat karena 

kemampuannya mengkelat dengan cara membentuk komplek dengan 

ion magnesium dan kalsium. Aksi ini efektif untuk melunakkan air. 

Sekuestran terdiri dari polifosfat atau turunan amine organik (Marriott, 

1999; Holah, 2005). Sekuestran ditambahkan dalam bahan pembersih 

untuk mencegah pengendapan garam pada permukaan alat (Tjiptadi 

dan Mulyorini, 1989). 

b. Surfaktan 

 Surfaktan disebut juga sebagai agen aktif permukaan atau 

agen pembasah. Surfaktan tidak korosif dan memiliki kemampuan 

untuk mengemulsifikasi dan mendispersikan lemak, minyak, lilin, dan 

pigmen. Surfaktan bekerja dengan menembus kotoran dan membasahi 

permukaan (Klenzade, 1960 dikutip oleh Elliot, 1980). 

 Menurut Marriott (1999), surfaktan berfungsi memfasilitasi 

transpor bahan pembersih diatas permukaan yang dibersihkan. 

Meskipun fungsi utama surfaktan sebagai pembersih dan penetrasi, 

karakteristik bahan pembersih (seperti emulsifikasi, deflokulasi, dan 

melarutkan partikel) berkontribusi terhadap efektivitasnya.  

 

F. Sanitizer 

Sanitizer diaplikasikan untuk mengurangi mikroba patogen dan 

pembusuk yang terdapat pada peralatan dan fasilitas pangan (Marriott, 1999). 

Sanitizer menghancurkan sel-sel vegetatif mikroorganisme yang terdapat pada 

permukaan yang kontak dengan makanan (Elliot, 1980). 



Sanitizer digunakan segera setelah pencucian karena pengotor harus 

dibersihkan agar sanitizer dapat berfungsi dengan baik (Marriott, 1999).  

Permukaan mesin yang akan disanitasi harus bersih dan dibilas untuk 

menghilangkan kotoran dan sisa bahan pembersih. Adanya pengotor dan sisa 

bahan pembersih dapat menghambat aksi sanitizer (Elliot, 1980).  

Jenis-jenis sanitizer yang umumnya digunakan di industri pangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Panas 

Sanitasi dengan panas dibagi menjadi dua yaitu panas basah 

menggunakan air panas dan panas kering menggunakan uap panas. Aksi 

sanitizer panas dalam membunuh mikroorganisme melalui denaturasi 

beberapa molekul protein dalam sel (Marriott, 1999). Menurut Eliot 

(1980), panas basah lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme 

dibandingkan panas kering. Hal ini didukung oleh Fardiaz (1987) yang 

menyatakan bahwa ketahanan panas suatu mikroorganisme meningkat 

dengan menurunnya kelembaban atau kandungan air. Menurut Tjiptadi 

dan Mulyorini (1989), panas dipertimbangkan untuk digunakan sebagai 

sanitizer karena tidak menimbulkan residu seperti pada sanitizer kimia, 

tidak korosif dan sangat aktif melawan hampir semua jenis 

mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat dibunuh dengan panas 

antara lain khamir, kapang, bakteri gram negatif, dan kebanyakan sel 

vegetatif bakteri gram positif.   

 

2. Radiasi 

Radiasi pada panjang gelombang 2500 Ả dalam bentuk sinar 

ultraviolet atau katode energi tinggi atau sinar gamma akan membunuh 

mikroba. Akan tetapi metode ini terbatas untuk buah, sayuran, dan bumbu-

bumbu dan tidak dimanfaatkan dalam peralatan dan fasilitas pangan 

karena efektivitasnya yang terbatas (Marriott, 1999).  

 

 

 



3. Kimia 

Sanitizer kimia bervariasi dalam komposisi kimia dan 

aktivitasnya bergantung pada kondisi. Secara umum, sanitizer yang lebih 

pekat akan lebih cepat dan efektif dalam aksinya. Karakteristik dari setiap 

sanitizer kimia harus diketahui dan dimengerti sehingga sanitizer yang 

paling tepat untuk aplikasi sanitizer yang spesifik dapat dipilih. Efektivitas 

sanitizer, khususnya sanitizer kimia, dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik-

kimia yaitu waktu exposure, suhu, konsentrasi, pH, kesadahan air, dan 

kebersihan peralatan. Tergolong ke dalam sanitizer kimia yaitu senyawa 

klorin, senyawa iodine, senyawa bromin, quats, sanitizer asam, sanitizer 

anionik asam, sanitizer acid-quat, hidogen peroksida, ozon, glutaraldehid, 

dan mikrobisida (Marriott, 1999). 

 

G. Clean In Place (CIP) 

CIP adalah suatu rangkaian proses yang meliputi sirkulasi larutan 

pencuci dan desinfeksi dalam suatu jalur yang tidak memerlukan 

pembongkaran (Spreer, 1998). Menurut Trisnanto (2008), CIP adalah suatu 

metode pencucian tanpa (atau dengan minimum) penanggalan komponen 

peralatan  dan sistem perpipaan. Sistem CIP mensirkulasikan larutan pencuci 

melalui jalur pipa dan mesin yang besar menggunakan suatu sistem pompa 

dan spray untuk secara otomatis membersihkannya (International Association 

for Food Protection, 2002). Teknik ini diterima sebagai standar untuk 

membersihkan pipa saluran, mesin susu, bulk milk tank, kereta tangki susu, 

tangki penyimpanan, dan kebanyakan peralatan yang digunakan melalui 

operasi pemrosesan (Harpel dan Hall, 1981). 

Carlson dan Gold (1967) dikutip oleh Elliot (1980) menyatakan 

bahwa sistem CIP yang terpusat dapat secara otomatis mengontrol banyak 

fungsi antara lain: 

a. Mempertahankan kekuatan dan suhu larutan pencuci, 

b. Mempertahankan level konsentrasi dalam tangki, 

c. Berturut-turut mengawali dan menghentikan aliran larutan, 

d. Menyediakan aliran hembusan udara,  



e. Mengerakkan agitator dan membuka atau menutup katup, 

f. Membuang larutan yang telah digunakan, 

g. Mematikan pompa dan mengingatkan operator apabila parameter 

operasi tidak sesuai, 

h. Dapat dilakukan perubahan untuk masalah pencucian yang berbeda. 

                                                                                                                                                                 

1. Siklus Pencucian dengan Sistem CIP 

Menurut Spreer (1998), prinsip-prinsip siklus pencucian berikut 

tetap dipergunakan untuk dasar operasi dan dapat dimodifikasi: 

                                     prerinsing 

                                

                                alkaline cleaning 

 

                                       rinsing 

 

                                  acidic cleaning 

 

                                        rinsing 

 

                                    disinfection 

 

                                       rinsing 

           Gambar 2. Diagram Alir Pencucian Alat (Spreer, 1998) 

 

2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pencucian dengan  

     CIP 

Menurut Dairy Food Safety Victoria (2006), pencucian yang 

efektif dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu waktu, suhu, konsentrasi 

dan aksi mekanis. 

a. Waktu 

Lama waktu setiap siklus sirkulasi dalam proses CIP 

menunjukkan tingkat keefektifan yang ditunjukkan oleh senyawa 



kimia. Waktu kontak yang tidak cukup pada permukaan peralatan 

dapat mengakibatkan penumpukan kotoran (Wilkins, 1993). 

b. Suhu 

Suhu dari air yang digunakan untuk setiap siklus pencucian 

akan menentukan keefektifan kerja senyawa kimia (Wilkins, 1993). 

American Institute of Baking (1979) menyatakan bahwa meningkatnya 

suhu akan mengakibatkan menurunnya kekuatan ikatan antara zat 

pengotor dengan permukaan mesin, menurunkan viskositas dan 

meningkatkan kelarutan senyawa, dan meningkatkan kecepatan reaksi 

kimia. Meskipun demikian menurut Marriott (1999), suhu larutan 

pencuci harus serendah mungkin dan masih menunjukkan pencucian 

yang efektif dengan penggunaan bahan pembersih yang minimal. Suhu 

air bilasan harusnya cukup rendah untuk mencegah deposit hard water. 

Dairy Food Safety Victoria (2006) menyatakan bahwa suhu 

yang terlalu tinggi dapat membuat zat pengotor sangat sulit untuk 

dibersihkan tetapi suhu yang terlalu rendah dapat mengurangi efisiensi 

pencucian sehingga pengotor masih tersisa di permukaan. Sistem CIP 

harus memonitor dan mempertahankan suhu larutan pada semua 

bagian  dalam sistem yang dilalui siklus pencucian. 

c. Konsentrasi 

Konsentrasi bahan pembersih merupakan faktor pencucian 

yang sangat penting karena konsentrasi berpengaruh terhadap biaya, 

efektivitas dan efesiensi pencucian. Konsentrasi yang optimal 

disyaratkan untuk mengurangi ikatan zat pengotor dengan berbagai 

macam permukaan (Marriott, 1999). Konsentrasi bahan pembersih atau 

sanitizer kimia harus dipertahankan dalam kisaran yang telah diatur 

(Dairy Food Safety Victoria, 2006).  

d. Aksi Mekanis 

Pencucian yang berhasil dapat tercapai apabila permukaan 

mesin kontak dengan larutan pencuci (air bilasan, bahan pembersih, 

dan sanitizer) pada aksi mekanis yang cukup. Hal ini bisa dicapai 

apabila larutan pencuci dialirkan dengan kecepatan aliran berkisar 



antara 1.5-3 m/s dan menjamin waktu kontak yang cukup dengan 

larutan pencuci. Kecepatan aliran yang disyaratkan akan sangat 

bervariasi bergantung pada ukuran pipa atau ukuran peralatan yang 

digunakan (Dairy Food Safety Victoria, 2006). 

Aksi mekanis dalam pencucian sering dikaitkan dengan 

penggunaan aliran turbulen. Tingkat turbulensi merujuk pada bilang 

Reynold. Aliran digolongkan ke dalam aliran turbulen jika memilki 

bilangan Reynold lebih dari 4000 (Majoor, 2005). Menurut Toledo 

(1991), bilangan Reynold merupakan suatu fungsi dari diameter pipa 

D, kecepatan rata-rata ∇, densitas fluida ρ, dan viskositas µ. Bilangan 

Reynold dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

Re = D(m) x ∇ (m/s) x ρ (kg/m3) 

                     µ (Pa.s) 

 

3. Desain CIP 

Marriot (1999) menyatakan bahwa ada dua desain dasar CIP 

yaitu sistem single-use dan sistem reuse. Pendekatan yang lain dilakukan 

untuk membentuk sistem gabungan yang mencirikan karakteristik terbaik 

dari sistem single-use dan reuse. Unit ini merujuk pada sistem multiuse. 

a. Sistem Single-Use 

Sistem ini menggunakan bahan pembersih hanya satu kali. 

Sistem single-use umumnya merupakan unit yang kecil dan diletakkan 

berdekatan dengan alat yang dicuci dan disanitasi. Jumlah senyawa 

kimia dan air bilasan yang digunakan dalam sistem relatif kecil 

(Marriott, 1999). Umumnya diaplikasikan untuk mesin yang tingkat 

pengotorannya tinggi setelah proses produksi (Dairy Food Safety 

Victoria, 2006) 

b. Sistem Reuse 

Sistem reuse merupakan sistem yang penting dalam industri 

pangan karena sistem ini menggunakan kembali larutan pencuci yang 

sebelumnya telah digunakan. Kontaminasi dari larutan pencuci 

minimal karena sebagian besar zat pengotor telah dihilangkan selama 



siklus pembilasan awal. Hal ini memungkinkan larutan pencuci untuk 

digunakan kembali. Sistem ini mensyaratkan konsentrasi bahan 

pembersih yang tepat untuk mencapai pencucian yang efektif. 

Konsentrasi ditentukan dengan mengikuti panduan yang 

direkomendasikan oleh suplier bahan kimia dan suplier mesin 

(Marriott, 1999). 

c. Sistem Multiuse 

Sistem CIP ini merupakan kombinasi antara sistem single-use 

dan sistem reuse. Sistem ini didesain untuk mencuci jalur pipa, tangki 

dan mesin penyimpanan lain yang dapat secara efektif dibersihkan 

dengan prinsip CIP. Sistem ini berfungsi melalui suatu program yang 

dikontrol secara otomatis yang memerlukan berbagai macam 

kombinasi dari urutan pencucian yang melibatkan sirkulasi dari air, 

bahan pembersih basa, bahan pembersih asam dan pembilasan asam 

melalui sirkuit pencucian untuk periode waktu yang berbeda-beda dan 

pada suhu yang bervariasi (Marriott, 1999). 

 

H. Material Konstruksi Permukaan  

Marriott (1999) menyatakan bahwa karakteristik material permukaan 

harus dipertimbangkan ketika memilih bahan pembersih dan metode 

pencucian. Material peralatan dan bangunan berpengaruh terhadap deposisi 

kotoran dan persyaratan pencucian. Berikut adalah berbagai macam material 

kontruksi yang digunakan di industri pangan: 

1.  Kayu 

Menurut The Food Processors Institute (1980), kayu tidak 

memuaskan sebagai material konstruksi untuk mesin pangan. Hal ini 

karena kayu memiliki rongga dan celah yang  dapat menjadi sumber 

kontaminasi pada produk. Selain itu kayu sulit dibersihkan. Kelemahan 

lain dari kayu adalah hanya dalam waktu singkat dapat menjadi serpihan 

kayu. Serpihan kayu ini dapat mengkontaminasi produk. Marriott (1999) 

menyatakan bahwa kayu memiliki karakteristik mudah ditembus oleh 

minyak, dilunakkan oleh basa dan dapat rusak oleh senyawa kaustik. 



2.  Besi hitam 

Besi hitam rentan terhadap korosi. Akibatnya, material ini sulit 

dibersihkan. Korosi dapat diminimalkan dengan melapisi permukaan besi 

hitam  dengan cat yang sesuai (The Food Processors Institute, 1980). 

Menurut Marriott (1999), korosi besi hitam disebabkan oleh bahan 

pembersih yang diklorinasi dan bahan pembersih asam. Lebih lanjut, The 

Food Processors Institute (1980) menyatakan bahwa besi menyebabkan 

perubahan warna pada pangan tertentu. Oleh karena itu, besi hitam tidak 

cocok jika digunakan sebagai material konstruksi untuk mesin pangan.  

 

3.  Kaca 

Kaca memiliki karakteristik halus dan kedap air (Marriott, 1999). 

Selain itu, kaca juga tahan terhadap panas, tidak mudah terkorosi, dan 

mudah dibersihkan. Kaca yang digunakan harus tahan pecah (The Food 

Processors Institute, 1980). Lebih lanjut, Marriott (1999) menyatakan 

bahwa kaca mungkin tergores oleh bahan pembersih basa kuat.  Oleh 

karena itu, lebih disarankan menggunakan bahan pembersih netral atau 

bahan pembersih basa moderat. 

4. Karet 

Karet merupakan material yang tidak berongga. Pencucian 

dengan bahan pembersih basa tidak merusak karet. Sebaliknya pelarut 

organik dan asam kuat dapat merusak karet (Marriott, 1999).  

 

5. Stainless steel 

Stainless steel merupakan material konstruksi yang lebih disukai 

untuk mesin pangan. Material ini tidak mudah terkorosi oleh makanan dan 

bahan pembersih, tidak menyebabkan perubahan warna  pada makanan, 

dan memiliki permukaan yang cemerlang dan halus sehingga mudah 

dibersihkan (The Food Processors Institute, 1980). Menurut Marriott 

(1999), stainless steel memiliki permukaan yang halus dan kedap air, 

tahan terhadap oksidasi pada suhu tinggi, mudah dibersihkan dan bersifat 



nonmagnetik. Meskipun demikian, stainless steel mahal harganya dan 

ketersediaannya akan berkurang di masa yang akan datang. 

 

I. Pompa dan Jalur Pipa Saniter 

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat jalur 

saniter (The Food Processor Institute, 1980): 

1. Semua pipa, penyambung, katup dan pompa harus berasal dari 

material yang tidak mudah terkorosi dan harus dapat dibongkar 

untuk pencucian atau inspeksi atau prosedur CIP. Permukaan harus 

halus dan tidak ada celah. 

2. Tidak boleh ada dead end, pipa bengkok, atau pojokan tajam yang 

tidak dapat dibersihkan. 

3. Tidak boleh ada yang kendor karena dapat menahan produk dan 

cairan pencuci. 

Pompa saniter harus memenuhi persyaratan berikut (The Food 

Processor Institute, 1980): 

1. Pompa harus didesain untuk dapat dibongkar dengan cepat untuk 

memfasilitasi pencucian yang seksama. Apabila pencucian 

dilakukan dengan sistem CIP, desain interior pompa harus 

memungkinkan larutan pencuci dan sanitizer mencapai seluruh 

permukaan pompa yang kontak dengan produk. 

2. Semua permukaan pompa yang kontak dengan produk seharusnya 

terbuat dari stainless steel atau dari bahan yang tidak mudah 

terkorosi dan tidak mudah terkontaminasi. 

3. Semua permukaan interior dan eksterior pompa harus halus dan 

bebas dari lubang, retakan dan celah yang dapat menyembunyikan 

mikroorganisme dan dapat menghalangi pencucian. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Sketsa Konstruksi Jalur Pipa dan Tangki yang Baik dan Buruk  
                    (The Food Processor Institute, 1980) 

 

 

 

 



BAB IV 

METODE KERJA 

 

Metode pelaksanaan magang dilakukan melalui dua tahap yaitu : 

1.   Observasi Proses Produksi Susu Kental Manis 

Observasi yang dilakukan meliputi observasi aliran proses 

produksi susu kental manis, observasi peralatan/mesin-mesin yang 

digunakan dalam proses produksi, dan observasi pelaksanaan sanitasi di 

PT. Indolakto. Observasi dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan, 

wawancara, dan studi pustaka.  

 

2.   Optimasi Konsentrasi Bahan pembersih  

a. Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pencucian yaitu bahan 

pembersih basa (NaOH) 1.0%, bahan pembersih basa (NaOH) 1.1%, 

bahan pembersih asam (HNO3) 0.5%, bahan pembersih asam 

(HNO3) 0.6%, air panas (980C) dan air (340C). Air yang digunakan 

dalam pencucian adalah air kualitas air minum. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk analisis yaitu akuades, indikator fenolftalein, 

larutan HCl 2 N, dan larutan NaOH 1 N.  

Alat-alat yang digunakan untuk pencucian adalah alat-alat 

yang terintegrasi dalam sistem CIP antara lain pompa, pipa, valve, 

tangki bahan pembersih basa (kapasitas 3000 liter), tangki bahan 

pembersih asam (kapasitas 3000 liter), tangki air panas (kapasitas 

3000 liter), tangki air bilasan (kapasitas 3000 liter), tangki induk 

bahan pembersih basa (kapasitas 1000 liter), tangki induk bahan 

pembersih asam (kapasitas 1000 liter), konduktivitimeter, dan mesin 

PLC CIP.  Alat-alat yang digunakan untuk analisis yaitu pipet tetes, 

pipet mohr, labu erlenmeyer, gelas piala, spatula, pH meter. Gambar 

tangki yang terdapat di ruang pusat CIP dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (a)                                                       (b) 

Gambar 4. (a) tangki air bilasan, tangki air panas, tangki bahan 
pembersih asam (dari kiri ke kanan); (b) tangki induk pembersih basa, 
tangki induk pembersih asam 

 

b. Pelaksanaan Pencucian dengan Optimasi Konsentrasi Bahan 

    pembersih 

Pencucian mesin piltz dan hopper dilaksanakan dengan 

menggunakan sistem CIP. Proses pencucian berjalan berdasarkan 

urutan tahapan pencucian yang telah ditentukan. Tahap-tahap 

pencucian mesin piltz dan hopper berdasarkan WI.IM.SKM.02.B.01 

tentang pencucian jalur, hopper, dan mesin Piltz meliputi: 

1. Pembilasan awal dengan air bersih selama 6 menit 

2. Pencucian dengan bahan pembersih basa (850C) selama 6 menit 

3. Pembilasan selama 6 menit 

4. Pencucian dengan bahan pembersih asam (800C) selama 6 menit 

5. Pembilasan selama 6 menit 

6. Desinfeksi dengan air panas (980C) selama 6 menit. 

Jalur CIP yang digunakan untuk pencucian dapat dibagi 

menjadi 2 jalur yaitu jalur CIP A dan Jalur CIP B. Jalur CIP yang 

digunakan untuk pencucian jalur pipa, mesin piltz dan hopper adalah 

jalur A sedangkan jalur yang digunakan untuk pencucian jalur pipa 



dan mesin-mesin di area produksi adalah jalur B. Jalur CIP secara 

umum dan jalur CIP hopper dan mesin piltz dapat dilihat pada 

Gambar 13 dan 14. 

Dalam setiap siklus CIP terdapat dua variabel yang akan 

diuji cobakan yaitu variabel konsentrasi bahan pembersih basa dan 

variabel konsentrasi bahan pembersih asam. Kisaran konsentrasi 

bahan pembersih basa dan asam yang digunakan berdasarkan WI 

dengan nomor dokumen WI.IM.SKM.02.A.35 di PT. Indolakto. 

Kisaran konsentrasi bahan pembersih basa dan asam yang ditetapkan 

perusahaan untuk pencucian mesin masing-masing adalah 1.0-1.5 % 

dan 0.5%-1.0 %.  

Optimasi yang dilakukan berupa penurunan konsentrasi 

bahan pembersih asam dan basa yang selama ini digunakan di PT. 

Indolakto tetapi dengan penurunan konsentrasi ini masih diperoleh 

hasil pencucian yang baik dan masih dalam kisaran konsentrasi yang 

ditetapkan perusahaan. Konsentrasi bahan pembersih basa 

operasional sebesar 1.5% diturunkan menjadi 1.0% dan 1.1%. 

Konsentrasi bahan pembersih asam operasional sebesar 0.8% 

diturunkan menjadi 0.5% dan 0.6%. Dengan demikian diperoleh 

empat perlakuan dengan masing-masing perlakuan dilakukan tiga 

kali ulangan antara lain: 

1. Siklus pencucian dengan konsentrasi bahan pembersih basa 

1.0% dan konsentrasi bahan pembersih asam 0.5% 

2. Siklus pencucian dengan konsentrasi bahan pembersih basa 

1.0% dan konsentrasi bahan pembersih asam 0.6% 

3. Siklus pencucian dengan konsentrasi bahan pembersih basa 

1.1% dan konsentrasi bahan pembersih asam 0.5% 

4. Siklus pencucian dengan konsentrasi bahan pembersih basa 

1.1% dan konsentrasi bahan pembersih asam 0.6%  

Dalam ruang CIP pusat terdapat tangki induk bahan 

pembersih basa, tangki induk bahan pembersih asam, tangki bahan 

pembersih basa, tangki bahan pembersih asam, tangki air bilasan, 



dan tangki air panas. Tangki induk bahan pembersih basa berisi 

bahan pembersih basa yang memiliki konsentrasi 33 % dan tangki 

induk bahan pembersih asam berisi bahan pembersih asam yang 

memiliki konsentrasi 33%.  

Pengaturan konsentrasi bahan pembersih untuk pencucian 

menggunakan konduktivitimeter. Masing-masing bahan pembersih 

basa dan asam memiliki konduktivitimeter sendiri. Pengaturan 

konsentrasi bahan pembersih dilakukan sebelum CIP dioperasikan.  

Pada saat CIP memasuki siklus pencucian dengan bahan 

pembersih basa, bahan pembersih basa yang terdapat dalam tangki 

induk bahan pembersih basa disedot ke dalam tangki bahan 

pembersih basa. Bersamaan dengan itu, air dialirkan dalam tangki 

bahan pembersih basa untuk mengencerkan konsentrasi yang semula 

33% menjadi konsentrasi yang diinginkan. Dozing konsentrasi bahan 

pembersih selama pencucian CIP terjadi secara otomatis karena telah 

terintegrasi dalam sistem PLC CIP. 

Sebelum proses pencucian dengan menggunakan sistem 

CIP  dioperasikan, dilakukan pengambilan sampel bahan pembersih 

basa dan bahan pembersih asam dari tangki bahan pembersih basa 

dan tangki bahan pembersih asam yang terdapat di ruang CIP pusat. 

Dari sampel tersebut akan diukur konsentrasi (%) dan nilai pH.    

Pengaruh perlakuan ini hanya akan diamati pada mesin 

tertentu yaitu mesin filling I (Piltz I), mesin filling II (Piltz II), 

hopper tank I dan hopper tank II. Hasil perlakuan yang diamati 

ditinjau dari segi mikrobiologi yaitu melalui swab test yang 

dilanjutkan dengan pengujian Enterobacteriaceae.  

Setelah diperoleh konsentrasi bahan pembersih yang 

optimal untuk pencucian, dilakukan swab test untuk pengujian TPC 

dan ATP (Adenosin Tri-Phosphate) pada mesin piltz dan hopper. 

Swab test dilakukan setelah pencucian menggunakan konsentrasi 

bahan pembersih optimal. 

 



c. Metode Analisis  

   1. Analisis Konsentrasi Bahan pembersih Basa  

Analisis konsentrasi bahan pembersih basa menggunakan 

metode titrasi asam basa. Tahapan prosedur analisis konsentrasi 

bahan pembersih basa antara lain: 

1. Tabung erlenmeyer diisi dengan sampel bahan pembersih basa 

yang akan diperiksa sebanyak 5 ml. 

2. Ditambahkan 5 tetes indikator fenolftalein ke dalam tabung 

erlenmeyer kemudian tabung dikocok hingga warna merah muda 

menjadi rata. 

3. Larutan dititrasi dengan HCl 2 N tetes demi tetes sambil dikocok 

sehingga larutan yang semula berwarna merah muda  menjadi 

tidak berwarna. 

4. Jumlah tetes yang digunakan dihitung dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

% NaOH = jumlah tetes  x  1.3 

                         25 

 

2. Analisis Konsentrasi Bahan pembersih Asam  

Analisis konsentrasi bahan pembersih asam menggunakan 

metode titrasi asam basa. Tahapan prosedur analisis konsentrasi 

bahan pembersih asam antara lain: 

1. Tabung erlenmeyer diisi dengan sampel bahan pembersih asam 

yang akan diperiksa sebanyak 5 ml. 

2. Ditambahkan 5 tetes indikator fenolftalein ke dalam tabung 

erlenmeyer kemudian tabung dikocok hingga larutan homogen. 

3. Larutan dititrasi dengan NaOH 1 N tetes demi tetes sambil 

dikocok sehingga larutan yang semula tidak berwarna  menjadi 

berwarna merah muda. 

4. Jumlah tetes yang digunakan dihitung dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 



% HNO3 = jumlah tetes  x  0.54 

                        25 

 

3. Swab Test (WI.IM.QC.AN.77) 

Prosedur swab test dilakukan berdasarkan 

WI.IM.QC.AN.77. Sebelum dilakukan swab, lidi swab harus 

disiapkan terlebih dahulu. Tahapan prosedur pembuatan lidi swab 

berdasarkan WI.IM.QC.AN.77  antara lain:  

1. Kapas dikaitkan pada salah satu ujung lidi kemudian dibungkus 

dengan brown paper.  

2. Lidi swab yang sudah jadi disterilkan dengan menggunakan 

otoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit.  

Lidi swab yang sudah jadi dicelupkan dalam larutan tween 

80. Selanjutnya, lidi swab diusapkan diatas permukaan alat seluas 50 

cm2. Lidi swab yang telah diusapkan tersebut akan dicelupkan 

kembali ke dalam tween 80. Terakhir, lidi swab yang ada dalam 

botol dipatahkan. Sample siap untuk dilakukan pengujian 

Enterobacteriaceae. 

 

4. Uji Enterobacteriaceae 

Sebanyak 1 ml sampel dituangkan ke dalam cawan petri. 

Selanjutnya, media VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar) 

dituangkan ke dalam cawan petri yang telah terisi sampel. Untuk 

meratakan sampel dalam media VRBGA, cawan petri diputar 

membentuk angka delapan beberapa kali kemudian cawan petri 

tersebut diletakkan dalam inkubator 37 0C selama 24 jam. Setelah 24 

jam, dihitung banyaknya koloni yang tumbuh dalam media. Apabila 

ada koloni yang tumbuh maka dilanjutkan dengan pengujian E. coli.  

 

5. Uji ATP (WI.IM.QC.AN.67) 

Uji ATP yang dilakukan di PT. Indolakto menggunakan 

alat Hy-Lite Luminometer sehingga disebut sebagai uji Hy-Lite. 



Tahapan prosedur uji ATP berdasarkan WI.IM.QC.AN.67  antara 

lain:  

1. Lidi swab dibasahi dengan cairan yang ada dalam Hy-Lite 

sampling pens, kemudian tiriskan. 

2. Swab tempat atau alat yang akan diuji. 

3. Lidi swab dicelupkan kembali ke dalam Merck sampling pens 

semula kemudian ditiriskan lagi dengan cara menekan lidi swab 

di bagian dalam sampling pens kemudian lidi swab diangkat. 

4. Pukulkan sampai ulir putih masuk ke dalam badan sampling pens 

5. Posisi garis batas pada ulir disamakan, ditekan ke bawah hingga 

rapat. 

6. Kocokkan kurang lebih sepuluh kali kemudian dilap dengan 

tissue. 

7. Hy-Lite luminometer dinyalakan. 

8. Pen dikeringkan dan dimasukkan ke dalam lubang luminometer 

yang sudah terbuka (jangan ditekan) 

9. Tombol kuning ditekan (sampai angka keluar). Tombol biru 

harus selalu dalam posisi ON (pada layar terlihat gambar 

termometer). 

10. Tekan tombol merah (stop) 

 

3.   Verifikasi Efektivitas Sanitasi 

Verifikasi dilakukan terhadap pengaruh perubahan konsentrasi 

bahan pembersih basa dan asam dalam kisaran nilai yang telah 

ditentukan terhadap aspek mikrobiologi. Hasil perlakuan yang diamati 

ditinjau dari segi mikrobiologi yaitu melalui swab test dengan parameter 

uji Enterobacteriaceae dan E.coli. Titik sampling untuk swab test dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 



Tabel 4. Titik Sampling untuk SwabTest di Mesin Filling dan Hopper 

Jenis Mesin Sampling sites 

Filling (Piltz) � Roller  

� Langit-langit bagian 

dalam mesin piltz 

� Ujung nozzle 

Tangki Hopper  Main hole tangki  hopper 

bagian dalam 

4.   Pengumpulan dan Analisis Data 

Data diperoleh dari bagian produksi untuk menganalisa evaluasi 

efisiensi pencucian mesin-mesin produksi pembuatan susu kental manis.  

 

5.  Pengolahan Data 

Data diolah dengan bantuan aplikasi komputer yaitu dengan 

software Excel dan SPSS. 

 

6.  Studi Pustaka 

Dilakukan dengan mencari referensi dan literatur yang berkaitan 

dengan kegiatan yang dilakukan, untuk mendukung serta mencari 

alternatif pemecahan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu yang 

dikaji dan pendapat para ahli mengenai hal tersebut. 

 

 7.   Laporan 

Hasil-hasil yang diperoleh selama kegiatan magang akan dilaporkan 

secara tertulis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Proses Produksi Susu Kental Manis di PT. Indolakto 

A.  Bahan Baku 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan susu kental manis terdiri 

dari bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama yang 

digunakan antara lain susu segar, Skim milk powder (SMP), Whey Powder 

(WP), lemak, gula pasir dan air. Bahan baku penunjang ditambahkan untuk 

menghasilkan susu kental manis yang bermutu baik, memiliki kandungan 

nutrisi yang memadai dan bercita rasa lezat. Bahan baku penunjang yang 

digunakan yaitu flavor, vitamin, antioksidan dan laktosa.  

1.  Bahan Baku Utama 

 a. Susu Segar  

Susu segar merupakan bahan baku utama dalam produksi 

susu kental manis. Di PT. Indolakto, susu segar diterima dari KUD 

yang ada di provinsi Jawa Barat. Susu segar yang diterima harus 

melewati serangkaian pengujian di laboratorium pengawasan mutu. 

Susu segar yang memenuhi syarat selanjutnya disimpan dalam tangki 

penyimpanan susu segar. Susu segar disimpan dalam suhu 40C. 

Penyimpanan pada suhu rendah dimaksudkan untuk mencegah 

pertumbuhan bakteri sehingga mutu susu segar tetap dapat 

dipertahankan.  

Susu segar tidak selalu menjadi bahan baku utama dalam 

pembuatan susu kental manis. Susu kental manis dapat dibuat dari susu 

pasteurisasi, susu evaporasi atau air  

b. Skim milk powder (SMP) 

Skim milk powder (SMP) terbuat dari susu skim yang 

dikeringkan dengan spray drier. Susu skim diperoleh dari pemisahan 

bagian skim dan krim dari susu segar. SMP digunakan dalam 

pembuatan susu kental manis untuk menambah total padatan dalam 



susu kental manis. SMP ditambahkan hingga standar total padatan 

dalam susu kental manis yang telah ditetapkan perusahaan terpenuhi. 

Hal ini dilakukan mengingat total padatan dalam susu segar yang 

diperoleh dari KUD bervariasi jumlahnya.  

Tingkat mutu SMP dapat dilihat dari viskositas dan 

ketahanan panasnya. SMP dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan tingkat 

mutunya yaitu SMP grade A, SMP grade B, dan SMP grade C. SMP 

grade A adalah SMP yang paling baik mutunya karena memiliki 

ketahanan panas tinggi dan viskositas rendah.  

SMP bersifat higroskopis sehingga dalam penyimpanannya 

SMP diletakkan dalam gudang yang kering pada suhu kamar. 

Penyimpanan SMP yang tidak baik menyebabkan SMP mudah 

menggumpal. SMP yang menggumpal tidak dapat digunakan dalam 

pembuatan SKM. 

c. Whey Powder (WP) 

Whey powder (WP) adalah produk yang diperoleh dari hasil 

samping pembuatan keju. WP digunakan dalam pembuatan SKM 

untuk menambah kandungan protein dalam produk. WP ditambahkan 

hingga kandungan protein dalam susu kental manis memenuhi standar 

kandungan protein yang telah ditetapkan perusahaan.  

d.  Lemak   

Lemak yang digunakan dalam pembuatan susu kental manis 

di PT. Indolakto terdiri dari lemak nabati dan lemak hewani. Lemak 

nabati yang digunakan adalah palm oil sedangkan lemak hewani yang 

digunakan adalah Butter Milk Powder (BMP). Pemilihan jenis lemak 

yang digunakan tergantung pada produk apa yang akan diproduksi. 

Produk susu kental manis menggunakan lemak hewani sedangkan 

produk krimer kental manis menggunakan lemak nabati. Dalam 

pembuatan susu kental manis, lemak digunakan untuk menambah 

kandungan lemak dalam produk dan melarutkan vitamin yang larut 

dalam lemak seperti vitamin A dan D3.  



BMP adalah hasil samping pembuatan mentega yang 

dikeringkan dengan menggunakan spray drier. Palm oil adalah minyak 

goreng yang telah mengalami netralisasi, penghilangan warna, dan 

bau. Pemilihan penggunaan palm oil dalam pembuatan produk adalah 

harga palm oil yang lebih ekonomis dibandingkan harga lemak 

hewani. 

e. Gula Pasir 

Gula yang digunakan dalam pembuatan susu kental manis 

adalah sukrosa. Jumlah gula yang digunakan untuk membuat produk 

susu kental manis tergolong tinggi. Di PT. Indolakto, gula yang 

dipakai dapat mencapai 45% atau lebih. Tingginya gula yang 

digunakan menyebabkan susu kental manis memiliki umur simpan 

yang lama tanpa penambahan pengawet buatan sekalipun. Selain 

meningkatkan umur simpan, gula dapat memberikan rasa manis dan 

meningkatkan viskositas susu kental manis.  

 

f. Air 

Air merupakan bahan baku yang dapat digunakan sebagai 

pengganti susu segar, susu pasteurisasi atau susu evaporasi dalam 

pembuatan susu kental manis apabila persedian bahan-bahan tersebut 

tidak ada. Air yang digunakan adalah mutu air minum yang harus 

memenuhi syarat spesifikasi yang ditetapkan perusahaan. Water 

treatment merupakan rangkaian proses yang harus dilalui sebelum air 

digunakan untuk bahan produksi sehingga diperoleh mutu air minum. 

Sumber air yang digunakan di PT. Indolakto berasal dari 3 buah sumur 

bor dan PDAM (Perusahaan Daerah Air minum).  

2. Bahan Baku Penunjang 

Fungsi dari bahan penunjang ini adalah untuk menghasilkan 

produk susu kental manis bermutu baik, kandungan gizi yang cukup 

tinggi, dan lebih tahan lama.  

 



 a. Vitamin 

Vitamin ditambahkan dalam SKM untuk meningkatkan 

kandungan gizi. Vitamin yang ditambahkan adalah vitamin A, B1, dan 

D3. Vitamin A dan D3 merupakan vitamin yang larut dalam lemak 

sedangkan vitamin B1 larut dalam air. 

Vitamin A yang digunakan adalah vitamin A palmitat. 

Vitamin A palmitat dipilih karena vitamin A dalam betuk palmitat 

memiliki kestabilan yang baik. Vitamin B1 yang digunakan adalah 

vitamin B1 Hydrochloride berupa bubuk putih.   

b. Antioksidan 

Antioksidan ditambahkan kedalam produk untuk mencegah 

terjadinya proses ketengikan. Hal ini karena produk SKM banyak 

mengandung lemak yang rentan terhadap ketengikan. Jenis antioksidan 

yang digunakan adalah tokoferol.  

 c. Laktosa 

Laktosa atau gula susu merupakan disakarida yang tersusun 

dari glukosa dan galaktosa dan hanya terdapat pada susu (Sugiyono, 

1989). Penambahan laktosa pada proses produksi susu kental manis 

dilakukan pada tahap akhir proses produksi yaitu saat produk didalam 

vacuum cooler. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kristalisasi laktosa. Laktosa yang digunakan terlebih dahulu harus 

melewati proses lactose grinding yaitu proses penggilingan laktosa 

yang ditambahkan trikalsium phosphat (Ca3(PO4)2) kemudian 

disterilisasi untuk mencegah kontaminasi produk oleh laktosa. 

d. Flavor 

Flavor adalah bahan yang digunakan untuk mempertegas cita 

rasa produk. Flavor yang digunakan dalam pembuatan SKM yaitu 

flavor krim dan flavor condensed milk. 
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Gambar 5. Diagram Proses Produksi Susu Kental Manis sachet di PT. Indolakto 
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a. Persiapan Bahan 

Persiapan bahan dilakukan sebelum proses produksi dilakukan. 

Bahan yang dipersiapkan disesuaikan dengan jenis produk yang akan 

diproduksi. Hal ini karena jenis produk yang berbeda dapat memiliki 

formulasi yang berbeda. Persiapan bahan meliputi jenis bahan (merek dan 

kode batch) dan jumlah bahan yang akan digunakan.  

b. Pencampuran (Mixing) 

Bahan-bahan yang sebelumnya telah disiapkan dicampurkan 

dalam tangki pencampur bahan (mix tank). Bahan yang terlebih dahulu 

dicampurkan adalah susu segar atau air yang telah dipanaskan sebelumnya 

dengan suhu 55-600C. Kemudian ditambahkan bubuk susu seperti Skim 

milk powder (SMP), Butter Milk Powder (BMP), dan Whey Powder (WP) 

dari dumper.  Selama penuangan terdapat blower  yang bekerja membantu 

menghisap partikel-partikel susu yang berterbangan sehingga mencegah 

timbulnya polusi. 

Setelah penuangan susu bubuk, dilanjutkan dengan penuangan 

gula dan penuangan palm oil. Gula dan palm oil dituangkan bersama-

sama. Palm oil yang dituangkan sebelumnya telah dicampurkan dengan 

bahan tambahan seperti vitamin A, B1, D3, dan BHA. Tempat 

pencampuran antara palm oil dan bahan tambahan di dalam tangki palm 

oil. 

Pada saat penuangan gula, campuran dalam mix tank dipanaskan 

terus hingga suhu 510C. Hal ini untuk memudahkan gula larut dalam 

campuran. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan mesin PHE (Plate 

Heat Exchanger). Pada tahap ini dilakukan inspeksi oleh QC mengenai 

besarnya total solid (TS), pH, lemak dan viskositas. Apabila telah 

memenuhi standar yang ditetapkan, proses dilanjutkan ke tahapan 

berikutnya.  

 

c.   Penyaringan 

Pada saat proses pencampuran, produk dilewatkan melalui filter 

untuk dilakukan penyaringan sebelum produk menuju PHE untuk 



pemanasan. Penyaringan berfungsi untuk mencegah terjadinya 

kontaminasi fisik oleh bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti kotoran 

sisa-sisa karung dan pasir. Filter yang digunakan terbuat dari nilon yang 

berukuran 500 mikron. Setelah disaring dan dipanaskan dalam PHE, 

produk kembali ke tangki pencampuran.  Dalam tangki pencampuran, 

produk terus diaduk hingga suhu mencapai 60oC. 

Dari tangki pencampuran, produk dialirkan menuju tangki 

penampungan I (Balance Tank I). Balance Tank I (BT I) merupakan tangki 

tempat penampungan sementara produk sebelum dihomogenisasi di 

homogenizer. Selama ditampung dalam BT I, produk mengalami proses 

penyaringan kembali. Filter yang digunakan terbuat dari nilon dengan 

ukuran 200 mikron. Ukuran filter yang makin kecil dimaksudkan untuk 

menyaring kotoran-kotoran yang berukuran lebih kecil yang sebelumnya 

tidak ikut tersaring. 

c. Homogenisasi 

Produk dari BT I dialirkan ke dalam homogenizer untuk 

dilakukan proses homogenisasi. Susu yang dihomenisasi mengalami suatu 

proses pemecahan globula-globula susu sehingga dihasilkan globula susu 

yang ukurannya lebih kecil dan seragam. Ukuran globula awal 200 µm 

diperkecil menjadi 2µm. Hal ini terjadi karena produk dilewatkan dalam 

suatu celah sempit dalam kecepatan dan tekanan tinggi (450-1500 psi). 

Homogenisasi dilakukan untuk menstabilkan emulsi lemak dalam susu 

kental manis.  

Viskositas akhir proses berkisar 3 poise dan ukuran globula 

lemak akan membentuk cluster, yaitu gabungan dari globula-globula 

lemak. Proses homogenisasi akan mengakibatkan lebih banyaknya jumlah 

butiran lemak dan memperluas permukaan lemak sehingga mempermudah 

proses pasteurisasi. 

d. Pasteurisasi 

Produk yang telah dihomogenisasi dialirkan ke dalam 

pasteurizer. Di dalam pasteurizer, produk akan mengalami proses 



pasteurisasi. Proses pasteurisasi bertujuan untuk membunuh semua bakteri 

patogen dan 99% total bakteri serta menginaktifkan enzim termasuk enzim 

lipase. Dengan demikian, produk diharapkan tetap dalam kondisi baik 

selama pendistribusian dan lebih awet serta amam dikonsumsi oleh 

konsumen.  

Metode yang digunakan untuk proses pasteurisasi adalah metode 

HTST (High Temperature Short Time) dengan menggunakan sistem aliran 

kontinyu. Suhu pasteurisasi untuk produk semi recombine adalah 90ºC + 

2ºC dan suhu pasteurisasi untuk produk fully recombine adalah 85ºC +  

2ºC. Keduanya dengan lama waktu pasteurisasi 30 detik. 

Saat proses pasteurisasi, produk dilewatkan ke holding tube, 

yaitu pipa berkelok-kelok untuk mempertahankan suhu selama 

pasteurisasi. Dalam holding tube terdapat Flow diversion Valve (FDV) 

yang merupakan sensor suhu selama pasteurisasi. Pada proses produksi 

susu kental manis semi recombine, apabila suhu kurang dari 90ºC maka 

valve ke bagian pendingin akan tertutup dan susu akan kembali ke small 

balance tank untuk diresirkulasikan dengan melewati proses homogenisasi 

dan pasteurisasi kembali. Jika suhu lebih dari 92ºC, produk akan dialirkan 

ke plat pendingin. Demikian pula pada proses produksi susu kental manis 

fully recombine, apabila suhu kurang dari 83ºC maka valve ke bagian 

pendingin akan tertutup dan susu akan kembali ke small balance tank 

untuk diresirkulasikan dengan melewati proses homogenisasi dan 

pasteurisasi kembali. Jika suhu lebih dari 87ºC, produk akan dialirkan ke 

plat pendingin. 

Produk yang telah dipasteurisasi akan dialirkan ke dalam BT II. 

BT II adalah tempat sementara untuk menampung produk sebelum produk 

dikentalkan di vacuum cooler. 

e. Proses Pengentalan 

Produk susu dari BT II dialirkan ke vacuum cooler untuk 

dikentalkan. Dalam vacuum cooler, produk akan mengalami proses 

penguapan pada kondisi vakum sehingga lama kelamaan produk akan 

menjadi kental. Tekanan yang digunakan agar tercapai kondisi vakum 



sebesar – 40 cmHg. Proses penguapan pada kondisi vakum terjadi pada 

suhu yang lebih rendah dibanding proses penguapan biasa yaitu 30-31 ºC. 

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencoklatan, perubahan 

citarasa dan aroma serta peningkatan viskositas produk selama 

penyimpanan. 

Dalam proses pengentalan juga dilakukan penambahan kristal 

laktosa dalam ukuran kecil. Proses ini dinamakan lactose seeding. 

Diameter kristal laktosa yang ditambahkan kira-kira berukuran 10 mikron.  

Proses di vacuum cooler berhenti setelah suhu susu mencapai 27-28ºC. 

Pada tahap ini produk telah menjadi susu kental manis  

Sebelum susu kental manis dialirkan ke storage vat, QC 

melakukan inspeksi untuk mengukur kadar lemak, viskositas, gula, TS, 

dan protein. Apabila parameter proses yang diukur telah memenuhi 

standar yang ditetapkan di perusahaan maka susu kental manis dialirkan ke 

storage vat.  

Storage vat  merupakan tangki penampungan akhir dari adonan 

susu yang siap filling. Tangki penampungan ini dilengkapi dengan agitator 

yang berfungsi sebagai pengaduk adonan susu hingga diperoleh produk 

akhir dengan campuran yang seragam. Proses agitasi dilakukan selama 2 

jam untuk memperoleh campuran adonan susu yang seragam dari beberapa 

batch yang ditampung dalam storage vat .  

 

f. Proses Pengemasan SKM Sachet 

Sebelum di-filling, SKM dari storage vat  dipompa ke tangki 

hopper. Pompa yang digunakan adalah pompa pemindah positif dengan 

kapasitas Tangki hopper memiliki fungsi yang sama dengan storage vat  

yaitu sebagai tangki penampungan sementara sebelum SKM dikemas. 

Letak storage vat  jauh dari ruang filling sachet yaitu ± 200 meter 

sedangkan letak tangki hopper tepat diatas ruang filling sachet sehingga 

tangki hopper diperlukan agar produk dapat langsung dialirkan ke mesin 

filling. Produk yang dipompakan di tangki hopper sudah merupakan 



produk akhir dengan campuran seragam. Terdapat dua hopper yaitu 

hopper I dan II. 

Susu kental manis dari tangki hopper dialirkan ke mesin filling 

sachet yang disebut mesin piltz. Terdapat dua mesin piltz yaitu mesin piltz 

I dan mesin piltz II. Tangki hopper I akan mengalirkan susu kental manis 

ke mesin Piltz I sedangkan tangki hopper II akan menglirkan susu kental 

manis ke mesin Piltz II. Pada saat susu kental manis dialirkan ke mesin 

piltz maka valve yang menghubungkan tangki hopper dan mesin piltz akan 

terbuka. 

Mesin piltz II merupakan mesin pengisian sekaligus pengemasan 

produk SKM sachet.  Kemasan yang digunakan adalah alumunium foil. 

Sebelum digunakan sebagai pengemas susu kental manis, alumunium foil 

tergulung dalam bentuk rol di bagian samping mesin Piltz. Saat mesin piltz 

dioperasikan,  alumunium foil akan ditarik oleh penarik rol kemudian 

alumunium foil dibelah dua simetris menggunakan pisau. Kedua belahan 

alumunium foil menuju pipa nozzle namun dengan arah yang 

berkebalikan. Belahan alumunium foil akan bertemu di pipa nozzle. 

Terdapat 6 pipa nozzle dalam satu mesin piltz.  

Sebelum susu kental manis diisikan, alumunium foil di sealing 

terlebih dahulu. Terdapat dua macam sealer dalam mesin piltz yaitu sealer 

horizontal dan sealer vertikal. Alumunium foil di-seal vertikal terlebih 

dahulu. Kemudian alumunium foil akan ditarik ke bawah oleh roller 

rubber dan dipotong menjadi 6 bagian oleh roller cutting. Pada bagian 

sealer vertikal terdapat block coding untuk memberi kode pada produk 

yang dikemas. Pengkodean dilakukan bersamaan saat sealing dilakukan.  

Selanjutnya alumunium foil di-seal horizontal. Pada bagian 

sealer horizontal terdapat pisau pemotong namun pada tahap ini belum 

dilakukan pemotongan. Bagian alumunium foil yang di-seal horizontal 

bukan bagian yang terbawah dari lembaran alumunium foil. Oleh karena 

itu, setelah sealing horizontal tidak langsung diisikan produk ke dalam 

alumunium foil. Pengisian SKM ke dalam kemasan baru dilakukan setelah 

dilakukan sealing horizontal sebanyak tiga kali, artinya ada kemasan yang 



tidak terisi dengan produk. Proses pengemasan di bagian nozzle dapat 

dilihat pada Gambar 6.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Proses Pengemasan di Bagian Nozzle 

 

Selanjutnya dilakukan proses pengisian SKM ke dalam kemasan. 

Berat SKM yang diisikan sebesar 42±1 gram. Setelah pengisian, dilakukan 

penyemprotan nitrogen ke dalam kemasan. Pipa penyemprot nitrogen 

terdapat di sebelah kanan dan kiri pipa nozzle. Penyemprotan nitrogen 

dilakukan untuk mengurangi residu oksigen dalam kemasan.  Setelah 

masuk pada tahapan pengisian kemasan keenam, proses sealing horizontal 

diikuti dengan proses pemotongan oleh pisau pemotong yang terdapat di 

bagian sealer horizontal. Dengan demikian diperoleh 6 renceng SKM 

sachet dan dalam satu renceng terdapat 6 sachet SKM. 

Susu kental manis yang telah selesai dikemas menuju ke 

konveyor. Pada jalur koveyor terdapat turunan konveyor yang dilewati. 

Saat melewati turunan tersebut, renceng susu kental manis akan terlipat 

dengan sendirinya menjadi 3 lipatan. Konveyor akan membawa produk 

keluar dari ruang filling sachet melewati lubang yang ada di dinding 

ruang. Selanjutnya, produk akan dikemas dengan pengemas sekunder 

 



(inner plastik) oleh pekerja yang ada di luar ruang filling sachet. Satu 

kemasan plastik berisi 6 sachet SKM. Setelah itu, produk dikemas dalam 

kemasan karton. Satu box karton berisi 20 kantong inner plastik. 

Kemudian box karton ditumpuk dengan maksimum penumpukan 10 

karton. Terakhir, box karton akan dibawa ke ware house untuk disimpan. 

Diagram alir proses prosuksi dapat di lihat pada Gambar 5. 

 

2.   Mesin Produksi Susu Kental Manis di PT. Indolakto  

a. Dumper 

Dumper merupakan alat tempat penuangan powder dan gula. 

Bahan-bahan berbentuk powder yang dituangkan ke dumper adalah SMP, 

BMP, dan WP. Dumper dilengkapi dengan sistem blower yang bekerja 

membantu menghisap partikel-partikel susu yang berterbangan sehingga 

mencegah timbulnya polusi. 

 

b. Tangki Pencampuran (Mix Tank) 

Tangki pencampuran untuk pembuatan susu kental manis terdiri 

dari 2 tangki. Tangki I berkapasitas 7693 liter dan tangki II 6500 liter. 

Tangki pencampur tersebut dilengkapi dengan termometer, agitator dan 

pompa.  

 

c. Tangki Penampungan (Balance Tank) 

Tangki penampungan atau balance tank berperan untuk 

menampung susu. Balance tank ditempatkan setelah tangki pencampuran 

untuk menampung hasil dari pencampuran susu disebut sebagai balance 

tank I. Balance Tank I terdiri atas dua bagian, yaitu balance tank I A 

dengan kapasitas 10000 liter dan balance tank I B dengan kapasitas 20000 

liter. Balance tank yang menampung hasil homogenisasi dan pasteurisasi 

disebut sebagai balance tank II. 

Sebelum adonan susu melewati balance tank II dan filter, 

terdapat tiga small balance tank dengan ukuran yang lebih kecil dari 

balance tank I dan II dengan volume masing-masing adalah 11224 liter, 



9331 liter, dan 10000 liter. Fungsi small balance tank adalah untuk 

menjaga agar volume susu tetap stabil dan mencegah terjadinya 

kekosongan tangki sehingga penyaringan dapat berjalan lancar. 

d.   Filter 

Filter ditempatkan setelah tangki pencampuran dan small 

balance tank. Filter berperan dalam menyaring sisa-sisa atau kotoran yang 

berasal dari bahan baku. Filter pada tangki pencampuran memiliki ukuran 

pori 500 mikron, sedangkan pada small balance tank terdapat dua filter 

dengan ukuran 300 mikron dan 200 mikron. Hal ini dapat berlangsung 

bergantian secara kontinu. 

 

e.   Homogenizer 

Homogenizer merupakan alat yang digunakan untuk 

memperkecil ukuran globula lemak. Dalam pembuatan susu kental manis 

digunakan tiga homogenizer dengan tekanan tinggi yaitu 450-1500 psi. 

Kecepatan alat ini adalah 3000-3500 liter per menit yang digerakkan oleh 

motor dengan daya 40 HP. 

Homogenizer bekerja dengan menggunakan piston yang bergerak 

secara kontinyu. Pada saat piston bergerak mundur, susu terhisap masuk 

kemudian terdesak karena mendapat tekanan tinggi pada saat piston 

bergerak maju. Bola-bola logam yang terdapat pada homogenizer didorong 

ke atas pada saat piston bergerak maju yang menyebabkan susu ikut naik 

dan melewati celah-celah sempit sehingga terjadi pergeseran antara 

globula lemak sampai globula lebih kecil dan seragam. 

 

f. Pasteurizer 

Pasteurizer digunakan untuk pasteurisasi susu. Proses 

pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroba patogen. Alat ini 

dilengkapi dengan plat pemanas yaitu PHE (Plate Heat Exchanger), 3 

buah flow diversion valve (FDV) dan holding tube.  

 

 



g. Vacuum cooler 

Vacuum cooler adalah alat yang digunakan untuk membantu 

proses pengentalan susu. Pada prinsipnya pengentalan dapat terjadi dengan 

cara pendidihan susu pada suhu rendah dalam kondisi vakum dengan 

pemberian tekanan kecil dari 1 atm. Vacuum cooler terdiri dari 2 tangki 

dengan volume 6979 liter dan 6975 liter. Vacuum cooler dilengkapi 

dengan steam ejector, lactose feeder, lampu penerang, ventilasi, sensor 

tekanan, sensor suhu, dan kaca pengintai. Tangki dibuat dari stainless 

steel. 

 

h.   Storage vat  

Storage vat  adalah tangki penyimpanan susu yang telah 

dikentalkan. Storage vat dilengkapi dengan agitator. Dari storage vat , 

susu kental manis siap memasuki ruang  filling untuk proses pengisian 

kedalam kemasan. Daya tampung tangki penyimpanan ini adalah 1000 

liter dan 2100 liter. Suhu diatur menjadi 25oC. 

 

i.   Lactose Screen 

Lactose screen berfungsi untuk menyaring bubuk laktosa yang 

tidak larut saat terjadi pengentalan sehingga terjadinya kristalisasi dapat 

dihindari. Alat ini berbentuk tabung kapsul dengan panjang 1.5 meter.  

 

j . Hopper Tank 

Hopper tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara 

produk susu kental manis sebelum produk dikemas sachet. Hopper tank 

yang digunakan terdiri dari hopper tank I dan hopper tank II. Masing-

masing hopper tank memiliki kapasitas 1000 liter. 

 

k.  Mesin filling 

Filler ditempatkan di dalam filling room, suatu ruangan khusus 

yang tertutup dan dilengkapi dengan sistem Air Handling Unit (AHU). 

Terdapat dua unit mesin filler untuk kemasan sachet yaitu mesin Piltz I 



dan Piltz II buatan Jerman. Mesin ini dilengkapi dengan PLC 

(Programmable Logic Controler). 

 

3.  Sistem Sanitasi Jalur, Mesin Piltz dan Hopper 

A. Ruang Filling Sachet  

Mesin Piltz terletak di dalam ruang filling sachet. Dalam satu 

ruangan filling sachet terdapat dua mesin piltz yaitu mesin piltz I dan 

mesin piltz II. Ruang filling sachet adalah suatu ruangan khusus yang 

tertutup dan dilengkapi dengan sistem Air Handling Unit (AHU). Sistem 

AHU membantu menjaga kelembaban udara, suhu, dan kebersihan udara 

dalam ruang filling sachet. Selain itu, penggunaan sistem AHU 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba melalui 

udara. Dengan menggunakan sistem AHU, kelembaban udara dalam ruang 

filling dipertahankan dalam kisaran 40 % sampai 50 % sedangkan suhu 

dijaga agar selalu berada dalam kisaran 20 0C sampai 25 0C.  

Sistem AHU yang digunakan di PT. Indolakto adalah AHU kelas 

10000 yang mengacu pada US federal standard 209 E dan FDA 820.70. 

Ruangan yang menggunakan AHU kelas 10000 mengandung jumlah 

partikel tidak lebih dari 10000 partikel per cubic foot dengan diameter 

partikel 0.5 µm atau lebih besar. Bagian-bagian dalam AHU antara lain 

kondensor, HEPA filter, blower,  dan dehumidistat. Kondensor berfungsi 

untuk menjaga agar suhu ruangan tetap rendah, HEPA filter berfungsi 

untuk menyaring udara yang akan masuk ke ruangan, blower  berfungsi 

untuk menghembuskan udara bersih ke dalam ruangan dan dehumidistat 

berfungsi untuk menjaga kelembaban udara dalam ruang. Disamping 

faktor-faktor tersebut, kebersihan udara juga dijamin dengan adanya 

pergantian udara sebanyak 60 kali per jam.   

Aplikasi AHU dalam ruang filling ditunjukkan dengan adanya 

tiga buah difuser dan dua buah return air grill. Selain itu juga terdapat satu 

buah difuser dan satu buah return air grill di ruang antara. Difuser terletak 

di langit-langit ruangan sedangkan return air grill terletak di dinding 

bawah ruangn. Difuser berfungsi sebagai tempat untuk menghembuskan 



udara bersih ke dalam ruangan sedangkan return air grill berfungsi 

sebagai tempat keluarnya udara dari dalam ruangan. Dengan adanya 

difuser dan return air grill, sirkulasi udara dari dalam ruangan ke luar 

ruangan dapat berlangsung.  

Terdapat ruang antara yang menghubungkan ruangan luar dengan 

ruang filling sachet. Ruang antara dilengkapi dengan area foot bath, 

wastafel, difuser, return air grill, dan lemari untuk menyimpan lab coat. 

Pekerja yang akan masuk ke dalam ruang filling sachet harus melewati 

ruang antara terlebih dahulu. Pekerja diwajibkan menggunakan sepatu 

boot khusus yang disediakan di luar rungan. Sepatu boot ini khusus 

dipakai untuk digunakan dalam ruang filling sachet. 

Area foot bath berisi larutan klorin 250 ppm. Area foot bath 

berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba dari sepatu 

pekerja. Menurut Holah (2005), klorin merupakan desinfektan yang paling 

murah dan tersedia sebagai hipoklorit. Efektivitas klorin ditunjukkan 

dengan kemampuannya mengurangi populasi mikroba sampai kurang dari 

1.0 log CFU/cm2 . Tjiptadi dan Mulyorini (1989) menyatakan bahwa pada 

umumnya senyawa klorin mempunyai aktifitas anti mikroba yang sangat 

luas, baik untuk bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, serta 

mempunyai kemampuan melawan spora bakteri.  

Setelah melewati area foot bath, pekerja juga harus memakai lab 

coat yang telah disediakan di dalam lemari. Pekerja yang bekerja dalam 

ruang filling sachet, selain memakai seragam pekerja, juga harus memakai 

lab coat. Lab coat yang disediakan adalah lab coat bersih. Setiap hari, 

pekerja memakai lab coat yang berbeda yang ditandai dengan warna kerah 

yang berbeda sehingga tidak ada lab coat yang digunakan lebih dari 1 hari. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan pakaian pekerja dalam 

ruang filling. 

  Selain lab coat, pekerja juga harus memakai hair net dan 

masker. Pekerja harus memakai hair net untuk mencegah kontaminasi 

mikroba dari rambut. Masker harus dipakai untuk mencegah kontaminasi 

mikroba dari pernafasan manusia. Sebelum memasuki ruang filling sachet, 



pekerja diwajibkan mencuci tangan di wastafel dan mengeringkannya 

dengan menggunakan alat pengering.  

Bagi tamu yang akan memasuki area filling sachet juga diwajibkan 

memakai lab coat, sepatu boot, hair net dan masker serta diwajibkan 

mencuci tangan terlebih dahulu. Contoh pekerja dan tamu yang memasuki 

ruang filling sachet dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
       
     (a)                                   (b) 

Gambar 7. Contoh pekerja (a) dan tamu (b) yang memasuki ruang filling 
                    sachet  

 

B. Ruang Hopper 

Hopper terletak di ruang yang berbeda dengan mesin piltz. 

Hopper terletak di lantai dua, tepat berada di atas ruang filling sachet. 

Dalam satu ruang hopper terdapat dua hopper yaitu hopper 1 dan 2. 

Hopper 1 dihubungkan langsung melalui pipa dengan mesin piltz 1 yang 

terletak dibawahnya. Demikian pula, hopper 2 dihubungkan langsung 

melalui pipa dengan mesin piltz 2 yang terletak dibawahnya. 

Ruang hopper tidak dilengkapi dengan ruang antara dan sistem 

AHU. Pekerja yang memasuki ruang hopper tidak harus memakai sepatu 

boot, lab coat, dan masker. Bagi tamu yang hendak mengunjungi ruang 



hopper, setidaknya wajib memakai lab coat dan hair net. Contoh pekerja 

dan tamu yang memasuki ruang hopper dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
                                    
                     (a)                                       (b) 

Gambar 8. Contoh pekerja  (a) dan tamu (b) yang memasuki ruang hopper  

 

C. Jadwal Pencucian Jalur, Mesin Piltz dan Hopper 

Pencucian jalur, mesin Piltz dan hopper dilakukan secara 

periodik sesuai jadwal. Mesin Piltz dicuci dua kali dalam satu minggu 

yaitu pada hari rabu dan setiap akhir siklus proses produksi (minggu). 

Hopper dicuci satu kali seminggu di setiap akhir siklus proses produksi 

(minggu). Pencucian mesin piltz I dan mesin piltz II dilakukan bergantian. 

Demikian juga untuk hopper I dan Hopper II dicuci bergantian.  

Pencucian hopper dilakukan sebanyak satu siklus sedangkan 

pencucian mesin piltz dilakukan sebanyak tiga siklus. Pencucian mesin 

piltz dilakukan lebih banyak dibanding hopper karena mesin piltz 

dianggap lebih kritikal dibanding mesin hopper. Hal ini karena pada mesin 

piltz terdapat nozzle berukuran kecil yang berfungsi sebagai tempat 

keluarnya produk untuk kemudian dikemas dalam kemasan sachet. Karena 

ukurannya yang kecil, kebersihan bagian nozzle sangat diperhatikan. 

Berdasarkan trial yang dilakukan oleh PT. Indolakto, pencucian mesin 



piltz sebanyak tiga siklus menghasilkan pencucian yang bersih sedang 

pencucian mesin piltz kurang dari tiga siklus menghasilkan pencucian 

yang kurang bersih.  

Khusus untuk mesin piltz, setiap satu minggu sekali dilakukan 

pembongkaran dozing pump. Pembongkaran dilakukan setelah selesai satu 

siklus pencucian. Mesin piltz yang dibongkar bergantian tiap minggunya. 

Pembongkaran bertujuan untuk membersihkan bagian dozing pump secara 

manual. Pekerja yang bertugas membongkar dozing pump adalah pekerja 

bagian engineering sedangkan yang bertugas membersihkan secara manual 

adalah operator filling sachet. Setelah pembersihan secara manual selesai, 

dozing pump kembali dipasang di mesin piltz dan pencucian kembali 

dilakukan sebanyak dua siklus. 

Dozing pump perlu dibersihkan secara manual untuk memastikan 

bahwa bagian dozing pump benar-benar bersih. Selain itu, pembongkaran 

juga dilakukan untuk mengecek bagian-bagian dozing pump, ada yang 

longgar atau tidak. Pencucian dengan pembongkaran alat disebut juga 

sebagai Clean Out Place (COP). Berkebalikan dengan CIP, pada COP 

perlu dilakukan pembongkaran alat sebelum dibersihkan. Sekarang ini 

penggunaan COP hanya terbatas dilakukan pada bagian-bagian alat 

tertentu. Untuk alat atau mesin dan sistem perpipaan yang rumit, COP 

tidak dapat diaplikasikan. 

Larutan yang digunakan untuk membersihkan dozing pump pada 

saat pembongkaran adalah campuran ammonium quartener dan 

formaldehida. Menurut Holah (2005), ammonium quartener lebih aman 

digunakan dibanding klorin karena lebih bersifat tidak korosif terhadap 

logam.  Lebih lanjut, Tjiptadi dan Mulyorini (1989) menyatakan bahwa 

ammonium kuartener adalah bakterisida yang aktif terhadap bakteri gram 

positif tetapi tidak efektif melawan bakteri gram negatif. 

Menurut Trisnanto (2008), jadwal pencucian tidak dilakukan 

serta merta berdasarkan keinginan personil produksi. Kondisi-kondisi 

dibawah ini adalah pegangan dalam memutuskan dilakukannya operasi 

pencucian: 



� Segera setelah produksi berhenti 

� Sebelum dilakukan pergantian produk 

� Setelah terindikasi bahwa peralatan telah telah kotor 

� Sebelum aktivasi alat yang sudah lama tidak aktif 

� Setiap pergantian batch bila prosedur khusus 

 

D. Jalur CIP yang Digunakan 

Jalur CIP untuk pencucian dapat dibagi menjadi 2 jalur yaitu 

jalur CIP A dan Jalur CIP B. Jalur CIP A digunakan untuk pencucian 

mesin filling bulk melalui pompa 8, mesin filling sachet melalui pompa 9, 

mesin filling can melalui pompa 11, tangki vacuum, balance tank, jalur 

dan hopper 1, jalur dan hopper 2, mesin piltz 1, dan mesin piltz 2. Jalur 

CIP B digunakan untuk pencucian mesin filling bulk melalui pompa 8, 

mesin filling sachet melalui pompa 9, mesin filling can melalui pompa 11, 

SV bulk, SV sachet, SV 1, SV 2, SV 3, SV 4, SV 5, tangki vacuum, dan 

balance tank. Dengan demikian, Jalur CIP yang digunakan untuk 

pencucian jalur pipa, mesin piltz dan hopper adalah jalur A. Gambar jalur 

CIP secara umum dapat dilihat pada Gambar 13. 

CIP jalur A dilengkapi dengan sistem insulasi. Pada sistem 

insulasi, pipa stainless steel dibungkus dengan alumunium di lapisan 

pertama (terluar) dan bahan campuran karet di lapisan kedua dan ketiga. 

Diameter lapisan alumunium sebesar 0.5 mm sedangkan diameter satu 

lapisan bahan campuran karet sebesar 30 mm. Bahan campuran karet yang 

digunakan pada lapisan yang kedua dan ketiga disebut juga insulation pipe 

karena fungsinya sebagai penahan panas. Lapisan alumunium yang 

merupakan lapisan terluar berfungsi untuk melindungi lapisan bahan 

campuran karet dari kemungkinan rusak atau tersobek.  
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             Gambar 9. Sistem Insulasi pada Jalur Pipa CIP A 

 

Penggunaan sistem insulasi bertujuan untuk menjaga agar suhu 

larutan bahan pembersih basa, bahan pembersih asam dan air panas tidak 

turun terlalu drastis sesampainya di obyek pencucian (mesin piltz dan 

hopper). Hal ini dilakukan mengingat jarak antara CIP kitchen dengan 

obyek pencucian (mesin Piltz dan hopper) yang cukup jauh yaitu ± 250 

meter. 

 

E. Pompa dan Pipa untuk Pencucian 

Dalam proses pencucian menggunakan sistem CIP diperlukan 

pompa untuk mengalirkan fluida. Pompa yang digunakan dalam sistem 

CIP, baik untuk mengalirkan fluida ke jalur pencucian maupun untuk 

membawa kembali fluida dari jalur pencucian, adalah pompa sentrifugal. 

Trisnanto (2007) menyatakan bahwa pompa sentrifugal tergolong dalam 

pompa rotodinamik. Pompa ini cocok untuk fluida dengan kekentalan 

rendah dan tanpa partikel. Prinsip pemompaan menggunakan tenaga 

putaran impeler untuk melempar cairan yang ditransformasi menjadi 

energi kinetik fluida (berakhir dalam bentuk kecepatan dan/atau tekanan). 

Pompa ini paling banyak digunakan di industri pangan karena paling 

ekonomis secara investasi dan perawatan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 10. Pompa Sentrifugal  

 

Pompa sentrifugal yang digunakan memiliki kapasitas 20 m3 per 

jam. Pipa tempat mengalirkan larutan pencuci memiliki diameter 2.5 in. 

Dengan demikian diperoleh kecepatan aliran larutan pencuci sebesar 1.97 

m/s. Kecepatan aliran ini cukup untuk memperoleh efek pembersihan yang 

memadai. Menurut Dairy Food Safety Victoria (2006), pembersihan yang 

memadai dicapai dengan mengalirkan larutan pencuci pada kecepatan 

aliran antara 1.5 m/s sampai 3 m/s.  

Pompa dalam industri pangan diharuskan memenuhi standar 

sanitari, yaitu menggunakan material food grade yang kompatibel 

terhadap produk dan kondisi proses, serta dengan konstruksi higienis yang 

mudah dibersihkan dengan proses CIP (Trisnanto, 2007). Selain itu, 

menurut The Food Processors Institute (1980), salah satu persyaratan 

untuk memenuhi standar sanitari yaitu semua pipa, penyambung, katup, 

dan pompa harus terbuat dari material yang tidak mudah terkorosi dan 

memiliki permukaan yang halus. Permukaan yag halus disyaratkan untuk 

dipenuhi karena komponen susu, mikroorganisme dan partikel-partikel 

pengotor lainnya akan lebih kuat menempel pada permukaan yang kasar 

daripada permukaan yang halus (Spreer, 1998). Oleh karena itu, jalur pipa 

dan pompa yang digunakan di PT. Indolakto merupakan jalur pipa dan 

pompa sanitari dengan permukaan yang kontak dengan susu kental manis 

terbuat dari stainless steel yang memiliki pori halus dengan ukuran pori 

sampai 400 poles.  



Stanless steel tidak mudah terkorosi oleh makanan dan bahan 

pembersih, tidak menyebabkan perubahan warna  pada makanan, dan 

memiliki permukaan yang cemerlang dan halus sehingga mudah 

dibersihkan (The Food Processors Institute, 1980). Karakteristik ini sesuai 

dengan yang disyaratkan untuk memenuhi standar sanitari. 

 

F. Sistem Otomatisasi dalam Pengaturan Konsentrasi menggunakan PLC 

Sanitasi alat dan jalur pipa yang digunakan selama proses 

produksi menggunakan sistem CIP. Pengendalian CIP melalui PLC 

(Programmable Logic Controller) sehingga sistem pencucian bekerja 

secara otomatis. Menurut Fellows (2000) PLC adalah suatu 

mikrokomputer yang digunakan dalam kontrol proses untuk 

mengumpulkan dan menyimpan proses data. PLC didesain untuk 

menyusun bermacam-macam input dan output. Penyusunan input atau 

output menghubungkan PLC dengan sensor dan aktuator.  

Penggunaan PLC dalam otomatisasi pengoperasian CIP memiliki 

banyak keuntungan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari 

penggunaan PLC adalah meminimalkan terjadinya human error pada saat 

pengoperasian CIP dan dapat menghemat biaya karena tidak 

membutuhkan banyak pekerja dalam pengoperasiannya. 

Mesin piltz memiliki PLC tersendiri yang menjadi satu dengan 

mesinnya sehingga pengoperasian CIP dilakukan melalui PLC mesin 

berdasarkan perintah dari PLC pusat. Hopper tidak memiliki PLC sendiri 

sehingga pengendalian dalam pencucian langsung melalui PLC pusat. 

Salah satu contoh pengendalian CIP menggunakan PLC yaitu 

dalam hal pengaturan konsentrasi bahan pembersih. Sensor berupa nilai 

konduktivitas yang terdapat dalam tangki bahan pembersih asam dan basa 

yang kemudian diterima PLC sebagai input data. Jika nilai konduktivitas 

bahan pembersih dalam tangki kurang dari nilai setting konduktivitas 

maka penambahan bahan pembersih basa dan asam akan terus berjalan. 

Sebaliknya, Jika nilai konduktivitas bahan pembersih dalam tangki lebih 

dari nilai setting konduktivitas maka penambahan bahan pembersih basa 



dan asam akan berhenti. Hal tersebut merupakan output yang dikeluarkan 

oleh PLC berdasarkan input yang diperoleh. 

Alat yang digunakan untuk mengukur nilai konduktivitas bahan 

pembersih adalah konduktivitimeter. Terdapat dua konduktivitimeter yang 

digunakan yaitu konduktivitimeter bahan pembersih basa dan 

konduktivitimeter bahan pembersih asam. Gambar  alat konduktivitimeter 

dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
                                (a)                                              (b) 

Gambar 11. Konduktivitimeter     Bahan     Pembersih     Basa     (a)     dan 
                      Konduktivitimeter Bahan Pembersih Asam (b) 

 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sensor yang digunakan 

berupa sensor nilai konduktivitas. Sensor konduktivitas terletak di dalam 

tangki bahan pembersih basa maupun asam. Setting besarnya konsentrasi 

menggunakan satuan mili Siemen per sentimeter yang selanjutnya dapat 

dikonversikan ke dalam satuan persen dengan menggunakan persamaan Y 

= 0.96 + 19.77 X untuk bahan pembersih basa dan Y = 0.69 + 5.29 X 

untuk bahan pembersih asam dengan Y = nilai konduktivitas (ms/cm) dan 

X = nilai kadar basa atau asam (%). Grafik regeresi linear dari persamaan 

diatas dapat dilihat pada Gambar 12.                         

Konduktivitas adalah index kemudahan arus listrik mengalir. 

Prinsip pengukuran konsentrasi berdasarkan nilai konduktivitas  sebagai 

berikut: Senyawa basa dan asam yang dilarutkan ke dalam air akan 

mengion. Ion-ion akan menghantarkan listrik dari satu tempat ke tempat 



lainnya. Dengan demikian, semakin banyak senyawa basa atau asam yang 

dilarutkan dalam air maka semakin banyak ion yang terkandung dalam air. 

Semakin banyak ion maka semakin mudah arus listrik menggalir sehingga 

nilai konduktivitas juga semakin besar (Horiba, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (a)                                                             (b) 
Gambar 12. Grafik Regresi Linear untuk Konsentrasi Bahan pembersih Basa (a) 
                     dan  Bahan pembersih Asam (b) 

 

G. Jenis Zat Pengotor yang Menempel pada Permukaan 

Susu kental manis mengandung sukrosa, lemak dan protein 

dalam jumlah besar. Berdasarkan hal ini, umumnya pengotor terdiri dari 

unsur karbohidrat, lemak, protein, air, dan sedikit mineral. Terkadang juga 

dapat terbentuk lapisan milkstone dan waterstone diatas permukaan mesin. 

Marriott (1999) menyatakan bahwa lapisan milkstone dan 

waterstone dapat terbentuk karena adanya proses akumulasi sedikit demi 

sedikit pada permukaan. Hal ini disebabkan oleh pencucian yang tidak 

memadai atau penggunaan air keras, atau keduanya. Milkstone dapat 

terbentuk dari protein yang terdenaturasi oleh panas sedangkan waterstone 

terbentuk dari pengendapan garam kalsium dan magnesium ketika natrium 

karbonat terkandung dalam air keras. 

 

H. Siklus Pencucian dengan Menggunakan Sistem CIP 

Tahap-tahap pencucian mesin Plitz dan Hopper meliputi: 

1. Pembilasan awal dengan air bersih selama 6 menit 

2. Pencucian dengan bahan pembersih basa (850C) selama 6 menit 
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3. Pembilasan selama 6 menit 

4. Pencucian dengan bahan pembersih asam (800C) selama 6 menit 

5. Pembilasan selama 6 menit 

6. desinfeksi dengan air panas (980C) selama 6 menit. 

Tahapan pencucian diatas ditentukan berdasarkan pertimbangan 

jenis pengotor yang mungkin menempel pada permukaan. Pencucian 

dengan bahan pembersih basa dilakukan terlebih dahulu karena 

diperkirakan unsur pengotor yang dominan adalah karbohidrat, lemak dan 

protein. Menurut Scmidt (1997),  unsur-unsur tersebut memiliki 

karakteristik larut dalam basa. 

Pembilasan awal dilakukan untuk mengurangi jumlah zat 

pengotor yang akan dihilangkan pada langkah pencucian yang lain. 

Pembilasan awal efektif untuk menghilangkan zat pengotor sampai 90% 

dari material terlarut. Pembilasan setelah pencucian dengan bahan 

pembersih membantu menghilangkan sisa pengotor dan sisa bahan 

pembersih dan mencegah pengendapan kembali zat pengotor pada 

permukaan yang dibersihkan (Marriott, 1999). 

Bahan pembersih basa digunakan untuk membersihkan bahan-

bahan organik seperti lemak dan protein susu (Depkes, 1998). Bahan 

pembersih asam digunakan untuk menetralkan residu basa, melarutkan sisa 

mineral, dan meninggalkan film asam pada permukaan peralatan sehingga 

membantu menekan pertumbuhan bakteri (Monken dan Ingalls, 2002). 

Sistem CIP yang diaplikasikan di PT. Indolakto adalah sistem 

multiuse. Sistem ini berfungsi melalui suatu program yang dikontrol secara 

otomatis yang memerlukan berbagai macam kombinasi dari urutan 

pencucian yang melibatkan sirkulasi dari air, bahan pembersih basa, bahan 

pembersih asam dan pembilasan asam melalui sirkuit pencucian pada suhu 

yang berbeda. Sistem multiuse memungkinkan penggunaan kembali bahan 

pembersih basa, asam, dan air panas setelah digunakan dalam siklus CIP 

dengan mengalirkannya kembali masing-masing ke tangki bahan 

pembersih basa, asam, dan air panas  yang ada di ruang CIP pusat. 

Sebaliknya, air bilasan langsung dibuang setelah digunakan dalam CIP.  



I. Komposisi Bahan pembersih Basa dan Asam yang digunakan untuk 

   Pencucian 

Kisaran konsentrasi bahan pembersih basa dan asam yang 

ditetapkan perusahaan berturut-turut  adalah 1% sampai 1.5% dan 0.5 % 

sampai 1%. Konsentrasi bahan pembersih basa dan asam yang selama ini 

digunakan dalam pencucian berturut-turut yaitu 1.5% dan 0.8%. Menurut 

Marriott (1999), konsentrasi bahan pembersih basa yang digunakan 

berkisar antara 0.5 % sampai 1.5%. Elliot (1980) menyatakan bahwa 

bahan pembersih asam umumnya mengandung 0.5% asam.                                                                                                                     

Komponen kimia bahan pembersih basa yang digunakan dalam 

sistem CIP terdiri dari sodium hidroksida, sekuestran, surfaktan dan air 

demineral. Natrium hidroksida termasuk basa inorganik kuat dan murah 

harganya. Natrium hidroksida mempunyai sifat mudah larut, daya 

penyabunannya kuat serta mempunyai kelebihan sebagai bakterisida yang 

kuat. Kekurangannya adalah bahan pembersih ini bersifat korosif terhadap 

logam khususnya alumunium (Tjiptadi dan Mulyorini, 1989). 

Komponen kimia bahan pembersih asam terdiri dari asam nitrat, 

surfaktan dan air demineral. Asam nitrat tergolong dalam asam inorganik 

yang sering disebut sebagai asam kuat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. Mekanisme Pencucian Jalur, Hopper dan Mesin Filling Sachet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Gambar 13. Jalur Pencucian di Ruang CIP Pusat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Jalur Pencucian Lanjutan dari ruang CIP pusat ke ruang hopper 
                     dan filling sachet  

 

Mekanisme pencucian jalur, hopper dan mesin filling sachet terdiri 

dari beberapa tahapan proses. Pencucian melalui jalur tertentu seperti dapat 

dilihat pada Gambar 13 dan 14 diatas. Tahap pertama adalah pembilasan awal 

dengan air selama 6 menit. Air (fresh water) dialirkan ke tangki air bilasan 

(rinse water tank) melalui automatic valve 1 (AV 1). Pengisian air ke dalam 

tangki berdasarkan sensor level yang terdapat dalam tangki. Air akan dialirkan 

ke dalam tangki saat air dalam tangki melewati batas bawah sensor LL (Low 

Level) namun bila pengisian air telah melewati batas atas sensor HL (High 

Level) maka pengisian air akan dihentikan.  

Selanjutnya, air disirkulasikan melalui AV 2 menuju pompa 6 

dengan kapasitas 20000 liter per jam. Pompa 6 merupakan pompa yang 

digunakan untuk jalur pencucian A. Air dipompakan ke obyek pencucian 

dengan kecepatan 1.9 m/s sehingga dihasilkan aliran turbulen.   

Apabila obyek pencucian adalah hopper maka aliran air akan 

melewati pompa 14 atau pompa 15 (pompa produk) dan AV 125 atau 132. 

Saat air melewati pompa produk, air akan terbagi menjadi dua aliran. Salah 



satu aliran air akan melewati jalur yang biasanya dilalui produk dalam pompa 

produk sedangkan aliran yang lain akan melewati non return valve yang 

merupakan jalur by pass. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan agar aliran 

tetap turbulen. Kemudian air akan disemprotkan ke permukaan bagian dalam 

hopper menggunakan spray ball. Setelah itu, air keluar dari hopper melewati 

AV 126 atau 133 menuju pompa 16 untuk disirkulasikan ke jalur return CIP 

A.  

Apabila obyek pencucian adalah mesin piltz maka aliran air akan 

melewati pompa 14 atau pompa 15 (pompa produk) dan AV 14 atau 15. 

Aliran air tidak langsung menuju mesin piltz tapi melalui hopper terlebih 

dahulu. Keluar dari hopper, aliran air menuju mesin piltz. Kemudian air keluar 

dari mesin piltz melewati AV 127 atau 134 menuju  pompa 16 untuk 

disirkulasikan ke jalur return CIP A.  

Air yang telah digunakan untuk proses pembilasan langsung dibuang 

ke drainase melewati AV 6. Pada jalur return terdapat sensor flow suit. 

Apabila aliran air telah melewati flow suit maka pencucian dapat berlanjut ke 

tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila aliran air belum melewati flow suit 

maka pencucian tidak dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.  

Tahap kedua adalah sirkulasi bahan pembersih basa selama 6 menit. 

Bahan pembersih basa konsentrasi 33% dipompakan dari tangki induk bahan 

pembersih basa ke tangki bahan pembersih basa. Pengenceran dilakukan untuk 

memperoleh konsentrasi bahan pembersih basa operasional. Pengenceran 

dilakukan dengan penambahan air (fresh water) melewati AV 22. Pengukuran 

konsentrasi dalam tangki dilakukan berdasarkan nilai konduktivitas seperti 

yang telah dijelaskan pada sub bab pembahasan tentang sistem otomatisasi 

pengaturan konsentrasi menggunakan PLC. 

Bahan pembersih basa untuk pencucian di-setting pada suhu 85oC. 

Proses pemanasan menggunakan Plate Heat Exchanger (PHE). Bahan 

pembersih basa dialirkan melewati AV 26 untuk kemudian dipompakan ke 

PHE 3 menggunakan pompa 5. Dalam PHE, arah aliran bahan pembersih basa 

berlawanan dengan arah aliran medium pemanas (uap panas). Selanjutnya 

bahan pembersih basa dialirkan kembali ke tangki. Untuk menjamin suhu 



setting dapat tercapai, tangki bahan pembersih basa dilengkapi dengan 

temperatur suit (sensor suhu). Apabila suhu setting belum tercapai maka 

bahan pembersih basa akan dipanaskan kembali di PHE.  

Selanjutnya, bahan pembersih basa disirkulasikan melalui AV 27 

menuju pompa 6 dengan kapasitas 20000 liter per jam. Pompa 6 merupakan 

pompa yang digunakan untuk jalur pencucian A. bahan pembersih basa 

dipompakan ke obyek pencucian dengan kecepatan 1.9 m/s sehingga 

dihasilkan aliran turbulen.   

Apabila obyek pencucian adalah hopper maka aliran bahan 

pembersih basa akan melewati pompa 14 atau pompa 15 (pompa produk) dan 

AV 125 atau 132. Saat bahan pembersih basa melewati pompa produk, bahan 

pembersih basa akan terbagi menjadi dua aliran. Salah satu aliran bahan 

pembersih basa akan melewati jalur yang biasanya dilalui produk dalam 

pompa produk sedangkan aliran yang lain akan melewati non return valve 

yang merupakan jalur by pass. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan agar 

aliran tetap turbulen. Kemudian bahan pembersih basa akan disemprotkan ke 

permukaan bagian dalam hopper menggunakan spray ball. Setelah itu, bahan 

pembersih basa keluar dari hopper melewati AV 126 atau 133 menuju pompa 

16 untuk disirkulasikan ke jalur return CIP A.  

Apabila obyek pencucian adalah mesin piltz maka aliran bahan 

pembersih basa akan melewati pompa 14 atau pompa 15 (pompa produk) dan 

AV 14 atau 15. aliran bahan pembersih basa tidak langsung menuju mesin 

piltz tapi melalui hopper terlebih dahulu. Keluar dari hopper, aliran bahan 

pembersih basa menuju mesin piltz. Kemudian bahan pembersih basa keluar 

dari mesin piltz melewati AV 127 atau 134 menuju  pompa 16 untuk 

disirkulasikan ke jalur return CIP A.  

Bahan pembersih basa yang telah digunakan untuk proses pencucian 

tidak  dibuang ke drainase melainkan dialirkan kembali ke tangki bahan 

pembersih basa untuk digunakan kembali. Setiap minggu, terdapat 

pengukuran turbidimetri larutan dalam tangki bahan pembersih basa untuk 

menentukan apakah bahan pembersih basa dalam tangki masih dapat 

digunakan atau tidak.   



Seperti halnya pada tahap pertama, di jalur return terdapat sensor 

flow suit. Apabila aliran bahan pembersih basa telah melewati flow suit maka 

pencucian dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila aliran 

bahan pembersih basa belum melewati flow suit maka pencucian tidak dapat 

berlanjut ke tahapan berikutnya.  

Tahap ketiga dan tahap kelima adalah pembilasan dengan air selama 

6 menit. Mekanisme pada tahap ini sama dengan mekanisme pada tahap 

pertama. Tahapan keempat adalah pencucian dengan bahan pembersih asam. 

Mekanisme pada tahap ini serupa dengan mekanisme pada tahap kedua. 

Hanya saja setting suhu yang digunakan untuk bahan pembersih asam sebsar 

80oC  

Tahap terakhir adalah desinfeksi dengan air panas (98oC). 

Mekanisme pada tahap ini hampir serupa dengan mekanisme pada tahap 

pertama, ketiga dan kelima. Hanya saja, pada tahap ini terdapat pemanasan di 

PHE. Tangki air panas menggunakan jaket insulasi untuk mempertahankan 

suhu dalam tangki. Untuk menjamin bahwa suhu air panas tidak turun terlalu 

drastis selama sirkulasi, setelah melewati obyek pencucian terdapat sensor 

suhu. Apabila suhu air panas kurang dari 96oC saat melewati sensor suhu 

maka air panas akan dipanaskan kembali di PHE dan kemudian disirkulasikan 

kembali ke obyek pencucian.  

      

K. Aksi Mekanis dan Kimia Bahan pembersih dalam Pencucian 

Dalam menghilangkan kotoran, bahan pembersih bekerja melalui 

dua aksi yaitu aksi kimia dan aksi mekanis. Aksi mekanisnya berupa 

kombinasi dari suhu, waktu reaksi, jenis aliran, dan kecepatan aliran 

(Spreer, 1998).  

Spreer (1998) menyatakan bahwa aliran turbulen merupakan 

salah satu faktor yang menentukan efisiensi pencucian. Menurut Govie 

dan Aziz (1979), Aliran turbulen memiliki sifat mengalir ke segala arah. 

Arah aliran turbulen dapat mencakup arah paralel maupun transverse 

(melintang). Gerakan molekul-molekul fluida dalam aliran turbulen 

cenderung tidak teratur.  



Berikut disajikan perhitungan bilangan Reynold yang digunakan 

selama pencucian di PT. Indolakto: 

 
            D = 2.5 in = 2.5 in x 0.0254 m = 0.0602 m 
                                                In 

            q = 20000 liter x 0.001 m3 x 1 jam  = 0.0056 m3/s 
                       jam              liter        3600 s 

            V = 0.0056 m3    x    1      x       4  = 1.9685 m/s 
                    s                       π (0.0602m)2 

            ρ air (300C) = 0.9956 g x 1000 kg = 995.6 kg/m3 
                                      cm3                    m3 

            µ air (300C) = 0.798 x 10-3 Pa.S 

            Re = D x ∇ x ρ  =  0.0602 x 1.9685 x 995.6  =  147847.4733  
          µ                          0.798 x  10-3 

 

Kecepatan aliran yang digunakan berpengaruh terhadap jenis 

aliran. Aliran turbulen dapat terbentuk jika kecepatan aliran yang 

digunakan memadai. Menurut Dairy Food Safety Victoria (2006), 

pembersihan yang memadai dicapai dengan mengalirkan larutan pencuci 

pada kecepatan aliran antara 1.5 m/s sampai 3 m/s.   

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa jenis aliran yang 

digunakan untuk pencucian di PT. Indolakto adalah aliran turbulen dengan 

bilangan reynold sebesar 147847.4733. Kecepatan aliran yang digunakan 

sebesar 1.9 m/s dengan diameter pipa 2.5 in 

Karakteristik yang dimiliki aliran turbulen sangat mendukung 

dalam mempermudah mengangkat kotoran yang menempel erat pada 

permukaan. Arah alirannya yang ke segala arah menyebabkan larutan 

pencuci dapat menjangkau seluruh permukaan mesin. Selain itu, jenis 

aliran turbulen yang memiliki kecepatan aliran yang tinggi dapat 

menembus kotoran yang menempel di permukaan mesin dan  selanjutnya 

kotoran akan terangkat dan ikut terbawa dalam larutan pencuci.    

Aksi kimia bahan pembersih asam berupa aksi pelarutan mineral 

sedangkan aksi kimia bahan pembersih basa dalam membersihkan kotoran 

dapat dilihat dari reaksi yang terjadi antara bahan pembersih basa dengan 



zat pengotor. Bahan pembersih  basa memiliki kemampuan dapat 

membersihkan zat pangotor berupa lemak dan protein. Speer (1998) 

menyatakan bahwa lemak diemulsifikasi oleh bahan pembersih basa dan 

menjadi sabun. Dalam bentuk sabun, lemak dapat dengan mudah 

dilarutkan. Akibat konsentrasi basa yang rendah, perlu adanya surfaktan 

untuk membantu meningkatkan aksi emulsifikasi. Cara kerja bahan 

pembersih basa terhadap lemak dapat dilihat pada Gambar 15.                                                                                                                                                                                                                                    

Kotoran yang mengandung protein mengalami peristiwa yang 

disebut peptisasi dengan bahan pembersih basa. Peptisasi adalah suatu 

proses yang melibatkan pembentukan larutan koloidal dari suatu material 

yang terlarut sebagian oleh aksi dari material basa pada protein (Marriott, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 15. Cara Kerja Bahan pembersih Basa terhadap Lemak (Winarno dan 
                      Surono, 2004)  

 

4.  Optimasi Konsentrasi Bahan Pembersih untuk Pencucian Jalur, Hopper,  

     dan Mesin Filling Sachet 

     a. Verifikasi hasil optimasi terhadap efektivitas pencucian  

Verifikasi dilakukan terhadap pengaruh penurunan konsentrasi 

bahan pembersih basa dan asam terhadap aspek mikrobiologi. Konsentrasi 

bahan pembersih basa yang selama ini digunakan sebesar 1.5% diturunkan 



menjadi 1.0% dan 1.1%. Konsentrasi bahan pembersih asam yang selama ini 

digunakan sebesar 0.8% diturunkan menjadi 0.5% dan 0.6%. Dengan 

demikian diperoleh empat perlakuan untuk sirkulasi pencucian dengan 

konsentrasi bahan pembersih basa dan asam masing-masing yaitu (1) basa 

1.0% dan asam 0.5%, (2) basa 1.0% dan asam 0.6%, (3) basa 1.1% dan asam 

0.5%, (4) basa 1.1% dan asam 0.6%.Masing-masing perlakuan dilakukan 

tiga kali ulangan.  

Penurunan konsentrasi bahan pembersih basa dan asam masih 

dalam kisaran konsentrasi yang ditetapkan di PT. Indolakto  yaitu 1 % 

sampai 1.5% untuk bahan pembersih basa dan 0.5% sampai 1% untuk bahan 

pembersih asam.  Sampel bahan pembersih basa dan asam diambil dari 

tangki bahan pembersih basa dan asam yang terletak di CIP pusat setiap 

pencucian akan dilakukan. 

Hasil perlakuan yang diamati ditinjau dari segi mikrobiologi yaitu 

melalui swab test dengan parameter uji Enterobacteriaceae dan E.coli. E. 

coli merupakan bakteri indikator sanitasi yang paling umum digunakan di 

industri pangan sedangkan Enterobacteriaceae, menurut Food Safety 

Authority of Ireland (2001) yang dikutip oleh Kusumaningrum (2007), dapat 

memberikan  indikasi yang lebih baik tentang kemungkinan adanya patogen 

dan higiene serta kontaminasi sesudah proses, sekaligus memberikan 

informasi yang lebih akurat tentang penanganan, pengolahan, serta 

penyimpanan produk pangan.   

Titik sampling swab test untuk mesin Piltz terletak di roller, ujung 

nozzle dan langit-langit bagian dalam mesin piltz sedangkan untuk hopper di 

bagian dalam main hole. Pengujian yang dilakukan pertama kali adalah uji 

Enterobacteriaceae. Apabila uji Enterobacteriaceae positif maka akan 

dilanjutkan ke uji E. coli 

Berdasarkan data yang dapat dilihat di lampiran 5 sampai 12, 

empat perlakuan untuk pencucian mesin piltz I, piltz II, hopper I, dan hopper 

II menunjukkan hasil analisis swab test yang baik. Uji Enterobacteriaceae 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 



1. Tidak ada Enterobacteriaceae yang tumbuh setelah dicuci dengan 

menggunakan bahan pembersih basa 1.0% dan bahan pembersih asam 

0.5%.  Dengan demikian diasumsikan tidak ada kontaminasi E. coli 

pada permukaan peralatan. 

2. Tidak ada Enterobacteriaceae yang tumbuh setelah dicuci dengan 

menggunakan bahan pembersih basa 1.0% dan bahan pembersih asam 

0.6%.  Dengan demikian diasumsikan tidak ada kontaminasi E. coli 

pada permukaan peralatan. 

3. Tidak ada Enterobacteriaceae yang tumbuh setelah dicuci dengan 

menggunakan bahan pembersih basa 1.1% dan bahan pembersih asam 

0.5%.  Dengan demikian diasumsikan tidak ada kontaminasi E. coli 

pada permukaan peralatan. 

4. Tidak ada Enterobacteriaceae yang tumbuh setelah dicuci dengan 

menggunakan bahan pembersih basa 1.1% dan bahan pembersih asam 

0.6%.  Dengan demikian diasumsikan tidak ada kontaminasi E. coli 

pada permukaan peralatan. 

 Berdasarkan data hasil riset di PT. Indolakto, pencucian dengan 

konsentrasi bahan pembersih basa 1.5% dan bahan pembersih asam 0.8% 

juga menunjukkan hasil analisis swab test yang baik yaitu tidak ada 

Enterobacteriaceae yang tumbuh sehingga diasumsikan tidak ada 

kontaminasi E. coli pada permukaan peralatan. Dengan demikian tidak ada 

perbedaan signifikan antara penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa 

dan asam sebelum diturunkan konsentrasinya dengan setelah diturunkan 

konsentrasinya. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa dengan penggunaan 

konsentrasi bahan pembersih basa 1.0% dan bahan pembersih asam 0.5% 

(konsentrasi paling rendah) masih dapat dicapai pencucian yang efektif. 

Efektivitas pencucian juga dapat diketahui dari data TPC (Total 

Plate Count) produk sebelum dan setelah level konsentrasi bahan pembersih 

basa dan asam diturunkan meskipun tidak dipengaruhi secara langsung. 

Standar TPC di PT. Indolakto untuk produk SKM sachet maksimal TPC 

10000 cfu/gr. Riset dilakukan mulai dari bulan April 2008 hingga bulan Juli 

2008 sehingga data TPC sebelum penurunan level konsentrasi bahan 



pembersih basa dan asam dapat dilihat dari grafik TPC bulan Maret 2008 

dan data TPC sesudah penurunan level konsentrasi bahan pembersih basa 

dan asam dapat dilihat dari grafik TPC bulan April 2008 hingga bulan Juli 

2008. Data TPC berdasarkan grafik TPC dari bulan Maret 2008 hingga 

bulan Juli 2008 menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Data TPC bulan Maret 2008 < 5 x 103 cfu/gr  

2. Data TPC bulan April 2008  ≤ 3 x 103 cfu/gr 

3. Data TPC bulan Mei 2008 < 6 x 103 cfu/gr 

4. Data TPC bulan Juni 2008 < 8 x 103 cfu/gr 

5. Data TPC bulan Juni 2008 < 4 x 103 cfu/gr 

Data diatas menunjukkan bahwa TPC produk SKM sachet dari 

bulan Maret 2008 hingga bulan Juli 2008 masih dibawah batas maksimal 

yang ditetapkan di PT. Indolakto. Dengan demikian tidak ada perbedaan 

signifikan antara penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa dan asam 

sebelum diturunkan konsentrasinya dengan setelah diturunkan 

konsentrasinya. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa dengan penggunaan 

konsentrasi bahan pembersih basa 1.0% dan bahan pembersih asam 0.5% 

(konsentrasi paling rendah) masih dapat dicapai pencucian yang efektif. 

Grafik TPC SKM Sachet dapat dilihat pada Gambar 15 sampai 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Grafik TPC SKM Sachet pada Bulan Maret 2008 
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Gambar 17. Grafik TPC SKM Sachet pada Bulan April 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Gambar 18. Grafik TPC SKM Sachet pada Bulan Mei 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Grafik TPC SKM Sachet pada Bulan Juni 2008 
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GRAFIK TPC SKM SACHET( BULAN MEI 2008)
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GRAFIK TPC SKM SACHET( BULAN JUNI 2008)
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Gambar 20. Grafik TPC SKM Sachet pada Bulan Juli 2008 

 

Berdasarkan data pada lampiran 5 sampai 12, nilai pH bahan 

pembersih basa untuk keseluruhan perlakuan berada pada kisaran 11.98 

sampai 13.24 sedangkan nilai pH bahan pembersih asam untuk keseluruhan 

perlakuan berada pada kisaran 1.49 sampai 1.76. Nilai pH bahan pembersih 

basa tersebut cukup untuk menghasilkan efek pencucian. Menurut Parker 

dan Litchfield (1962) yang dikutip oleh Elliott (1980), bahan pembersih basa 

sedikit atau sama sekali tidak memiliki efek terhadap pencucian dibawah pH 

8.3. Elliott (1980)   menyatakan   bahwa    bahan   pembersih   asam  

umumnya  memiliki pH ≥ 2.5. 

Berdasarkan data, terdapat perbedaan antara temperatur bahan 

pembersih basa, bahan pembersih asam, dan air panas di tangki CIP pusat 

dengan temperatur bahan pembersih basa, bahan pembersih asam, dan air 

panas sesampainya di obyek pencucian. Penurunan  temperatur terjadi 

sesampainya di obyek pencucian. Hal ini karena jarak dari CIP pusat ke 

obyek pencucian yang cukup jauh yaitu ± 250 meter. Meskipun demikian, 

penurunan temperatur tidak terlalu drastis karena penggunaan sistem insulasi  

pada jalur pipa yang digunakan untuk CIP. Penurunan temperatur bahan 

pembersih basa berkisar antara 2 0C sampai 5 0C sedangkan penurunan 

temperatur bahan pembersih asam dan air panas berkisar antara 2 0C sampai 

8 0C.  

GRAFIK TPC SKM SACHET( BULAN JULI 2008)
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Sampel air panas diambil diobyek pencucian untuk dianalisis nilai 

pH dan diamati penampakan visualnya. Pengamatan visual digunakan untuk 

menentukan bersih atau tidaknya air panas setelah digunakan untuk 

mencuci. Pengamatan visual yang dilakukan adalah pengamatan terhadap 

warna air panas masih jernih atau tidak.  

Acuan yang digunakan untuk mengetahui standar pH dan warna air 

adalah berdasarkan persyaratan mutu air minum menurut departemen 

kesehatan Republik Indonesia. Hal ini karena air yang digunakan untuk 

pencucian adalah kualitas air minum. 

Nilai pH air panas berdasarkan data berkisar antara 7.32 sampai 

8.93. Pengamatan secara visual menunjukkan bahwa air panas setelah 

digunakan untuk mencuci masih terlihat jernih. Menurut departemen 

kesehatan Republik Indonesia (1998), nilai pH air minum berkisar antara 6.5 

sampai 9 dan warna air minum jernih. Berdasarkan hal tersebut, air panas 

setelah digunakan untuk mencuci masih bersih karena masih dalam kisaran 

pH mutu air minum dan warna masih jernih. Hal ini juga mengindikasikan 

bahwa tidak ada atau sedikit sekali residu bahan pembersih yang tertinggal 

di permukaan mesin. Persyaratan mutu air minum menurut Departemen 

Kesehatan RI dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Persyaratan Mutu Air Minum Menurut Departemen Kesehatan RI 

Kriteria mutu Batas maksimum, ppm 

 Rasa dan bau Tidak mengganggu 

Warna Jernih 

Kekeruhan 1.0 

pH 6.5-9.0 

Zat organik 10.0 

Nitrait 0.0 

Nitrat 20.0 

Sulfat 250.0 

Mg 120.0 

Fe 0.2 



Tabel 5. (Lanjutan) 

Kriteria mutu Batas maksimum, ppm 

 Zn 3.0 

Kesadahan  5-10 

Pb 0.05 

As 0.05 

F 1.5 

Cl 0.2-0.4 

Cu 3.0 

Mn 0.1 

Total padatan 1000 

Mikroba: - Salmonella 

                - E. coli 

Tidak boleh ada 

Tidak ada per 100 ml 

 

Konsentrasi bahan pembersih pembersih basa 1.0% dan 

konsentrasi bahan pembersih asam 0.5% berdasarkan data yang telah 

dibahas diatas merupakan konsentrasi optimal bahan pembersih untuk 

pencucian. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut, selanjutnya dilakukan 

swab test pada mesin piltz dan hopper setelah pencucian menggunakan 

konsentrasi bahan pembersih optimal untuk pengujian TPC dan ATP 

(Adenosin Tri-Phosphate). Pengujian ATP merupakan metode cepat untuk 

menghitung jumlah mikroorganisme pada alat. Menurut Fardiaz (1987), 

pengujian ATP merupakan metode luminometri yang didasarkan atas 

pengukuran jumlah ATP hasil metabolisme mikroorganisme. Hasil analisis 

swab test dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6. Hasil  analisis  swab  test  dengan  menggunakan bahan  pembersih  basa  

              1.0% dan bahan pembersih asam 0.5% 

No Sampling Sites TPC 

(CFU/100 cm2) 

ATP Test 

(Relative Light 

Unit) 

1 Piltz I 

� Roller 1 

� Roller 2 

� Langit-langit mesin 

� Ujung Nozzle 1 

� Ujung Nozzle 2 

� Ujung Nozzle 3 

� Ujung Nozzle 4 

� Ujung Nozzle 5 

� Ujung Nozzle 6 

 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

 

10 

12 

6 

31 

3 

18 

15 

12 

13 

2 Piltz II 

� Roller 1 

� Roller 2 

� Langit-langit mesin 

� Ujung Nozzle 1 

� Ujung Nozzle 2 

� Ujung Nozzle 3 

� Ujung Nozzle 4 

� Ujung Nozzle 5 

� Ujung Nozzle 6 

 

5 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

6 

1 

 

28 

15 

19 

19 

17 

15 

6 

11 

17 

3 Hopper I 

� Main hole tangki hopper 

bagian dalam 

 

3 

 

8 

4 Hopper II 

� Main hole tangki hopper 

bagian dalam 

 

6 

 

16 

 



Berdasarkan data, hasil analisis TPC untuk mesin piltz I, piltz II, 

hopper I dan hopper II berkisar antara 1-6 CFU/100 cm2. Standar TPC alat 

di PT. Indolakto maksimal 150 CFU/100 cm2. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hasil analisis TPC untuk mesin piltz dan hopper masih berada 

dibawah batas maksimal standar TPC di PT. Indolakto.  

Hasil analisis uji ATP untuk mesin piltz I, piltz II, hopper I dan 

hopper II berkisar antara 3-31 RLU (Relative Light Unit). Hasil ini juga 

menunjukkan hasil yang baik karena masih berada di bawah batas maksimal 

standar yang ditetapkan di PT Indolakto. 

     b.   Pengaruh Optimasi Konsentrasi Bahan pembersih terhadap Cost 

            Saving 

Optimasi konsentrasi bahan pembersih dilakukan dengan 

penurunan level konsentrasi bahan pembersih dari yang selama ini 

digunakan oleh perusahaan. Diharapkan pada penggunaan konsentrasi bahan 

pembersih yang lebih rendah tetap diperoleh hasil pencucian yang baik 

ditinjau dari segi mikrobiologi.  

Jalur, mesin piltz dan hopper lebih kritikal dibanding jalur dan 

mesin produksi yang lain. Mesin piltz memiliki nozzle berukuran kecil dan 

lebih sulit untuk dibersihkan. Data selama riset di PT. Indolakto 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan konsentrasi bahan pembersih 

basa dan asam yang lebih rendah masih tetap diperoleh hasil pencucian jalur, 

mesin piltz dan hopper yang baik ditinjau dari segi mikrobiologi. Merujuk 

pada hasil tersebut, pengaplikasian konsentrasi bahan pembersih yang lebih 

rendah dapat dilakukan pada pencucian jalur dan mesin produksi yang lain. 

Bahan pembersih basa dan asam yang digunakan dalam CIP dibeli 

dari supplier dalam bentuk cair dengan konsentrasi 33%. Jumlah bahan 

pembersih basa konsentrasi 33 % yang dihabiskan untuk aplikasi pencucian 

CIP dengan konsentrasi operasional 1.5 % mencapai 5800 liter per bulan 

dengan harga per liternya sebesar delapan ribu rupiah.  Jumlah bahan 

pembersih asam konsentrasi 33 % yang dihabiskan untuk aplikasi pencucian 

CIP dengan konsentrasi operasional 0.8% mencapai 5000 liter per bulan 

dengan harga per liternya sebesar lima belas ribu rupiah. Berdasarkan data 



tersebut dapat dihitung besarnya biaya yang dihemat dengan penurunan 

level konsentrasi. Dibawah ini disajikan perhitungan biaya belanja bahan 

pembersih sebelum level konsentrasi bahan pembersih diturunkan dan 

setelah level konsentrasi bahan pembersih diturunkan. Perhitungan 

berdasarkan penurunan level konentrasi bahan pembersih basa dari 1.5% 

menjadi 1.0% dan penurunan level konsentrasi asam dari 0.8% menjadi 

0.5%. 

 

Biaya belanja bahan pembersih basa: 

� pemakaian per bulan untuk bahan pembersih basa konsentrasi 33% = 

5800 liter x Rp. 8000,00     = Rp. 46.400.000,00 

� volume bahan pembersih basa operasional konsentrasi 1.5% (b) = 

5800 liter x 33% = 1.5% x b 

b  = 5800 liter x 33% = 127600 liter 

                 1.5% 

� volume aplikasi bahan pembersih basa konsentrasi 1.5% = volume aplikasi 

bahan pembersih basa konsentrasi 1.0% sehingga volume bahan 

pembersih basa konsentrasi 33% yang digunakan untuk aplikasi bahan 

pembersih basa konsentrasi 1.0% (c) = 

127600 liter x 1.0% = 33% x c 

c = 3866.67 liter 

� selisih volume bahan pembersih basa konsentrasi 33% yang digunakan 

setelah level konsentrasi diturunkan = 

5800 liter -  3866.67 liter = 1933.33 liter 

� selisih biaya belanja bahan pembersih basa konsentrasi 33% setelah level 

konsentrasi diturunkan = 

1933.33 liter x Rp. 8000,00 = Rp. 15.466.600,00 

Biaya belanja bahan pembersih asam: 

� pemakaian per bulan untuk bahan pembersih asam konsentrasi 33% = 

5000 liter x Rp. 15.000,00     = Rp. 75.000.000,00 

� volume bahan pembersih asam operasional konsentrasi 0.8% (b) = 

5000 liter x 33% = 0.8% x b 



b  = 5000 liter x 33% = 206250 liter 

                 0.8% 

� volume aplikasi bahan pembersih asam konsentrasi 0.8% = volume 

aplikasi bahan pembersih asam konsentrasi 0.5% sehingga volume bahan 

pembersih asam konsentrasi 33% yang digunakan untuk aplikasi bahan 

pembersih asam konsentrasi 0.5% (c) = 

206250 liter x 0.5% = 33% x c 

c = 3125 liter 

� selisih volume bahan pembersih asam konsentrasi 33% yang digunakan 

setelah level konsentrasi diturunkan = 

5000 liter -  3125liter = 1875 liter 

� selisih biaya belanja bahan pembersih asam konsentrasi 33% setelah level 

konsentrasi diturunkan = 

1875 liter x Rp. 15000,00 = Rp. 28.125.000,00 

 

Total biaya belanja bahan pembersih basa dan asam yang dapat dihemat per 

bulan = 

Rp. 15.466.600,00 + Rp. 28.125.000,00 = Rp. 43.591.600,00 

 

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa dengan penurunan level 

konsentrasi bahan pembersih basa dan asam, perusahaan dapat menghemat 

biaya yang dikeluarkan untuk pencucian hingga Rp. 43.591.600,00 per bulan. 

Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dengan konsentrasi 

yang lebih rendah masih dapat diperoleh pencucian yang efektif dan biaya 

yang lebih murah. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

Optimasi konsentrasi bahan pembersih dilakukan dengan penurunan level 

konsentrasi operasional yang selama ini digunakan untuk pencucian CIP jalur, 

hopper tank dan mesin filling sachet. Konsentrasi bahan pembersih basa yang 

selama ini digunakan sebesar 1.5% diturunkan menjadi 1.0% dan 1.1%. 

konsentrasi bahan pembersih asam yang selama ini digunakan sebesar 0.8% 

diturunkan menjadi 0.5% dan 0.6%. Dengan demikian diperoleh empat 

perlakuan untuk sirkulasi pencucian dengan konsentrasi bahan pembersih basa 

dan asam masing-masing yaitu (1) basa 1.0% dan asam 0.5%, (2) basa 1.0% 

dan asam 0.6%, (3) basa 1.1% dan asam 0.5%, (4) basa 1.1% dan asam 0.6%. 

Masing-masing perlakuan dilakukan tiga kali ulangan. Hasil perlakuan yang 

diamati ditinjau dari segi mikrobiologi yaitu melalui swab test dengan 

parameter uji Enterobacteriaceae dan E.coli. 

Berdasarkan data hasil riset di PT. Indolakto, pencucian dengan keempat 

perlakuan diatas menunjukkan hasil analisis swab test yang baik yaitu tidak 

ada Enterobacteriaceae yang tumbuh sehingga diasumsikan tidak ada 

kontaminasi E. coli pada permukaan peralatan. Begitu pula dengan 

penggunaan konsentrasi bahan pembersih operasional (bahan pembersih basa 

1.5% dan bahan pembersih asam 0.8%) juga menunjukkan hasil analisis swab 

test yang baik yaitu tidak ada Enterobacteriaceae yang tumbuh sehingga 

diasumsikan tidak ada kontaminasi E. coli pada permukaan peralatan. Dengan 

demikian tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan konsentrasi bahan 

pembersih basa dan asam sebelum diturunkan konsentrasinya dengan setelah 

diturunkan konsentrasinya. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa dengan 

penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa 1.0% dan bahan pembersih 

asam 0.5% (konsentrasi paling rendah) masih dapat dicapai pencucian yang 

efektif. 

Data TPC produk susu kental manis sachet dari bulan Maret 2008 hingga 

bulan Juli 2008 masih dibawah batas maksimal yang ditetapkan di PT. 



Indolakto. Dengan demikian tidak ada perbedaan signifikan antara 

penggunaan konsentrasi bahan pembersih basa dan asam sebelum diturunkan 

konsentrasinya dengan setelah diturunkan konsentrasinya. Hasil ini juga 

mengindikasikan bahwa dengan penggunaan konsentrasi bahan pembersih 

basa 1.0% dan bahan pembersih asam 0.5% (konsentrasi paling rendah) masih 

dapat dicapai pencucian yang efektif. 

Setelah diperoleh konsentrasi bahan pembersih yang optimal untuk 

pencucian, dilakukan swab test untuk pengujian TPC dan ATP (Adenosin Tri-

Phosphate) pada mesin piltz dan hopper. Swab test dilakukan setelah 

pencucian menggunakan konsentrasi bahan pembersih optimal. Hasil analisis 

uji TPC dan ATP untuk mesin piltz dan hopper masih berada dibawah batas 

maksimal standar di PT. Indolakto. 

Penurunan level konsentrasi berdampak pada penghematan biaya belanja 

bahan pembersih. Berdasarkan perhitungan, dengan penurunan level 

konsentrasi bahan pembersih basa dan asam, perusahaan dapat menghemat 

biaya yang dikeluarkan untuk pencucian hingga Rp. 43.591.600,00 per bulan. 

Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dengan konsentrasi 

yang lebih rendah masih dapat diperoleh pencucian yang efektif dan biaya 

yang lebih murah.  

Berdasarkan data diatas, konsentrasi bahan pembersih basa 1.0% dan 

bahan pembersih asam 0.5% merupakan konsentrasi yang paling optimum 

untuk pencucian. 

 
B.  SARAN 

Parameter uji verifikasi hasil pencucian jalur, hopper tank dan mesin 

filling sachet hanya menggunakan Enterobacteriaceae dan E. coli. Tidak ada 

pengujian Total Plate Count (TPC) sebelum dan sesudah peralatan dicuci. Hal 

ini diperlukan untuk lebih menyakinkan lagi efektivitas penggunaan bahan 

pembersih setelah pencucian CIP.  
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Lampiran 1. Struktur Organisasi PT. Indolakto 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi Divisi Produksi SKM di PT Indolakto 
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Lampiran 3. Spesifikasi Persyaratan Mutu Susu Kental Manis (SNI 01-2971- 
                      1998) 

Persyaratan No Jenis Uji Satuan 

I II 

1. Keadaan 

- Bau 

- Rasa 

- Warna 

 

 

- konsistensi 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

Normal 

Normal 

Putih sampai 

kekuningan 

 

Kental dan 

homogen 

 

 

Nomal 

Normal 

Sesuai ganda rasa 

yang 

ditambahkan 

Kental dan 

homogen 

2. Air, (b/b) % 20-30 20-30 

3. Abu, (b/b) % 1.4-2.2 1.4-2.2 

4. Protein (Nx6.37), (b/b) % 7-10 Min 6.5 

5. Lemak, (b/b) % Min 8.0 Min 8.0 

6.  Laktosa, (b/b) % Min 10 Min 10 

7. Sakarosa, (b/b) % 43-48 43-48 

8.  Bahan tambahan 

makanan 

- pewarna 

- pemanis buatan 

a. sakarin 

b.siklamat 

 

 

 

 

 

Tidak boleh ada 
 
 
Tidak boleh ada 
Tidak ternyata 

 

 

Tidak boleh ada 
 
 
Tidak boleh ada 

- 

9. Pati  - - 

10. Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 

 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

 

Maks. 0.3 

Maks. 20.0 

Maks. 40.0 

Maks. 

40.0/250.0 

 

Maks. 0.3 

Maks. 20.0 

Maks. 40.0 

Maks. 40.0/250.0 

Maks. 0.03 



Maks. 0.03 

11. Cemaran Arsen (As) Mg/kg Maks. 0.1 Maks. 0.1 

12. Cemaran Mikroba 

- Angka lempeng 

total 

- Bakteri 

koliform 

- E. coli 

- Salmonella 

- Staphylococcus 

aureus 

- Kapang dan 

khamir 

 

Koloni/g 

 

APM/g 

APM/g 

Per 100 g 

Koloni/g 

 

Koloni/g 

 

Maks. 1.0x104 

 

Maks. 10 

<3 

Negatif 

Maks. 1.0x102 

 

Maks. 1.0x102 

 

 

Maks. 1.0x104 

 

Maks. 10 

<3 

Negatif 

Maks. 1.0x102 

 

Maks. 1.0x102 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. WI Pengoperasian CIP Unit (WI.IM.SKM.02.A.35) 

 

1. Hidupkan power panel CIP Unit dan buka supply angin ke CIP unit. 

2. Pastikan sebelum CIP dimulai rinse water tank, hot water tank, acid tank 

dan lye tank telah tersedia dengan cukup (masing-masing ± 3000 liter). 

3. Panaskan hot water sampai dengan suhu ± 980C dengan menghidupkan 

pompa preheater. 

4. Panaskan larutan acid sampai dengan suhu ± 750C dengan menghidupkan 

pompa preheater dan dosing dengan acid dari mother tank sampai dengan 

kadar acid dalam larutan acid tank 0.5-1.0%. 

5. Panaskan larutan lye sampai dengan suhu ± 850C dengan menghidupkan 

pompa preheater dan dosing dengan lye dari mother tank sampai dengan 

kadar NaOH dalam larutan lye tank 0.75-1.5%. 

6. Sambung jalur di terminal CIP dengan benar, baik untuk CIP tangki (SV) 

maupun jalur. 

7. Posisikan switch pada posisi “operation” dan selector switch sesuai 

dengan obyek yang akan dicuci sesuai dengan diagram CIP. 

8. Tekan atau hidupkan tombol start CIP untuk memulai pencucian. 

9. CIP akan stop sendiri setelah program CIP selesai yaitu berturut-turut : 

 Step 1-Rinse water I on 6 menit 

 Step 2-Larutan Lye on 6 menit 

 Step 3-Rinse water II on 6 menit 

 Step 4-Larutan acid on 6 menit 

 Step 5-Rinse Water III on 6 menit 

 Step 6-Hot water on 6 menit 

10. Setelah CIP selesai posisikan switch pada posisi “mode”. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. WI Pencucian Mesin PILTZ (WI.IM.SKM.02.B.01) 

 

A. Pencucian jalur dan Hopper I dan II (1x per minggu, di akhir cycle proses) 

1. Siapkan atau sambung koneksi jalur di divert panel sesuai diagram 

penyambungan jalur pencucian dan buka serta tutup valve-valve yang 

terkait dengan pencucian jalur tersebut. 

2. Buka filter hopper dan lubang pipanya. Filter disanitasi dengan alkohol 

70% dan bungkus dengan plastik serta simpan atau siapkan dekat hopper 

3. Buka jalur pemasukan produk ke hopper dan cuci secara manual, jika 

sudah bersih jalur pasang kembali 

4. Buka main hole hopper tank dan gasketnya serta bersihkan bibir man hole 

dan lekukan di bawah 

5. Buka screen filter di pompa pengeluaran transfer produk dan bersihkan 

secara manual dan tutup kembali pada saat CIP screen filter disimpan 

diluar 

6. Pastikan CIP unit siap dioperasikan dengan melakukan pengecekan: 

a. Temperatur air panas 95-980C, panaskan jika belum tercapai 

b. Temperatur acid 75-850C, panaskan jika belum tercapai 

c. Temperatur lye/basa 80-90oC, panaskan jika belum tercapai 

d. Konsentrasi larutan basa (1.0-1.5% NaOH) atau nilai conductivity 

12.0-25 ms 

e. Konsentrasi larutan asam (0.5-1.0% Acid) atau nilai conductivity 

4.25-78 ms 

Sebelum kriteria diatas terpenuhi jangan lakukan start CIP 

7. Posisikan switch pada posisi “operation” dan selector switch sesuai 

dengan obyek yang dicuci  

8. Tekan atau hidupkan tombol start CIP untuk memulai pencucian 

9. CIP akan stop sendiri setelah program CIP selesai yaitu berturut-turut: 

 Step 1-Rinse water I on 6 menit 

 Step 2-Larutan Lye on 6 menit 

 Step 3-Rinse water II on 6 menit 

 Step 4-Larutan acid on 6 menit 



 Step 5-Rinse Water III on 6 menit 

 Step 6-Hot water on 6 menit 

10. Setelah CIP selesai posisi switch panel tetap pada “operation”. Terkecuali 

mesin sachet piltz tidak jalan dan tidak ada proses produksi maka switch 

diposisikan ke “mode” 

11. Pencucian jalur produk dan hopper I dan II dilakukan 1x dalam seminggu 

(akhir cycle proses) 

B. Pencucian Filler Piltz I dan II (2x per minggu, hari rabu dan akhir cycle 

proses) 

1. Siapkan atau sambung koneksi jalur di divert panel sesuai diagram 

penyambungan jalur pencucian dan buka serta tutup valve-valve yang 

terkait dengan pencucian jalur tersebut. 

2. Buka cup filler satu per satu  (enam unit) dan cuci secara manual dan 

pasang kembali setelah bersih (dilakukan untuk akhir cycle proses, untuk 

hari rabu tidak perlu) 

3. Pasang selang diujung masing-masing cup filler (6 unit) pada jalur return 

CIP yang telah disiapkan 

4. Pastikan CIP unit siap dioperasikan dengan melakukan pengecekan:  

a. Temperatur air panas 95-980C, panaskan jika belum tercapai 

b. Temperatur acid 75-850C, panaskan jika belum tercapai 

c. Temperatur lye/basa 80-90oC, panaskan jika belum tercapai 

d. Konsentrasi larutan basa (1.0-1.5% NaOH) atau nilai conductivity 

12.0-25 ms 

e. Konsentrasi larutan asam (0.5-1.0% Acid) atau nilai conductivity 

4.25-78 ms 

Sebelum kriteria diatas terpenuhi jangan lakukan start CIP 

5. Posisikan switch pada posisi “operation” dan selector switch sesuai 

dengan   obyek   yang   akan   dicuci    

6. Pilih posisi  CIP pada touch screen panel mesin Piltz dan pastikan mucul 

tulisan “CIP ready” 

7. Tekan atau hidupkan tombol start CIP untuk memulai pencucian 

8. CIP akan stop sendiri setelah program CIP selesai yaitu berturut-turut: 



a. Step 1-Rinse water I on 6 menit 

b. Step 2-Larutan Lye on 6 menit 

c. Step 3-Rinse water II on 6 menit 

d. Step 4-Larutan acid on 6 menit 

e. Step 5-Rinse Water III on 6 menit 

f. Step 6-Hot water on 6 menit 

9. Setelah CIP selesai posisi switch panel tetap pada “operation”. Terkecuali 

mesin sachet piltz tidak jalan dan tidak ada proses produksi maka switch 

diposisikan ke “mode” 

10. Setelah selesai CIP, kembalikan posisi CIP pada mesin Piltz ke posisi 

production 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Lampiran 6. WI Pengoperasian Mesin Piltz (WI.IM.SKM.02.B.02) 

a. Persiapan 

1. Pastikan alumunium foil sesuai dengan jenis produk yang produk 

yang akan di filling dan ada tag hijau (QAN) 

2. Pastikan setting kode pada mesin sesuai dengan kode expire date 

pada produknya 

3. pastikan kondisi mesin dan ruangan sudah bersih 

b. Pemasangan dan penggantian rol alumunium foil 

1. Siapkan rol alufo yang akan diganti, sesuai dengan produk yang 

akan di filling (CE, IMP) 

2. Setiap penggantian rol alumunium foil, harus menghabiskan rol 

alumunium foil yang tersisa terlebih dahulu 

3. Buka karton pembungkus rol alumunium foil, sebelum dimasukkan 

ke dalam ruangan filling sachet 

4. Pastikan tidak ada sisa karton yang masuk ke dalam ruangan filling 

5. Masukkan rol alumunium foil ke dalam ruangan filling melalui 

jendela khusus foil yang sudah disediakan. 

6. Pastikan rol tidak terkena lantai bordes (posisi tepat diatas roler) 

7. Semprot plastik pembungkus rol alumunium foil, dengan alkohol 

yang telah disediakan 

8. Potong alumunium foil yang akan diganti dan keluarkan sisa rol 

alumunium foil, simpan ditempat yang telah disediakan. 

9. Angkat rol alumunium foil dengan hoist, lalu letakkan diatas 

handlift 

10. Posisikan handlift, sehingga as rol alumunium foil tepat berada 

pada dudukannya di mesin piltz. 

11. Buka plastik pembungkus rol alumunium foil pengganti 

12. Semprotkan alkohol ke kedua telapak tangan operator pada saat 

alumunium foil akan disambung 

13. Sambungkan kedua ujung alumunium foil dengan cara 

menempelkan kedua ujung alumunium foil diatas lakban 

14. Kedua sisi rol alumunium foil di lap dengan alkohol 



15. Rol alumunium foil yang baru/pengganti siap dipakai. 

c. Cara penggantian kode 

1. Mesin Piltz di stop 

2. Kendurkan baut pengunci arm sealer unit. Buka Arm sealer unit 

yang sebelah kanan, dengan menarik baut pengunci. Disitu terlihat 

ada enam set kode yang akan diganti. 

3. Ambil box kode yang akan dipakai untuk mengganti kode. Siapkan 

kode-kode yang akan dipakai untuk mengganti. 

4. Kendurkan baut-baut pengunci kode 

5. Ambil kode-kode yang akan diganti dengan menggunakan penjepit 

kode. 

6. Masukkan kode-kode pengganti, sesuai dengan kode yang 

diinginkan. 

7. Jika kode pengganti sudah dimasukkan, kencangkan baut pengunci 

kode, agar kode tidak terlepas dan berantakan. 

8. Kode siap dipakai. 

d. Cara pengoperasian mesin 

1. Hidupkan power mesin dengan cara memutar main switch ke posisi 

ON 

2. Di layar terlihat perintah: Press power ON, dengan cara menekan 

tombol warna biru (posisi paling kiri pada layar) 

3. Nyalakan lampu heater dengan cara menekan tombol heater yang 

ada di layar 

a. Tekan heating top dan heating bottom 

b. Tekan gas flow (nitrogen) 

c. Tekan film transport 

d. Tekan tombol machine start (jika temperatur sudah tercapai)  

4. Produk yang masih tercampur dengan air di keluarkan dengan cara 

posisi suck back dinolkan, dari pompa satu sampai enam 

5. Buka nozzle setiap tube, kemudian pasangkan selang pembuangan 

ke setiap tube. Produk siap di keluarkan. Pengeluaran di hentikan 

jika yakin produk sudah terlihat agak kental (dengan cara 



mengambil sampel dan memeriksakan total solidnya ke 

laboratorium, sesuai dengan standar produk, minimal 72 %) 

6. Jika pengeluaran sudah selesai, semua nozzle dipasangkan kembali 

pada setiap tube-nya 

7. Kembalikan posisi suck back ke posisi semula -13 sampai dengan  

     -15 

8. Tarik alumunium foil hingga bisa terjepit di rol penjepit foil. 

tempatkan alumunium foil hingga potongannya menjadi simetris 

atau bagus 

9. pastikan nitrogen dalam kondisi siap 

a. Suplai dari PRV ke pressure gauge 2 bar 

b. Setting di mesin (touch screen) nitrogen pada posisi ON 

10. Jalankan mesin dan lakukan pemeriksaan produk ke laboratorium 

(RO, TS, berat) 

11. Lakukan pemeriksaan rutin setiap 30 menit untuk  

� Pressure test 

� Berat produk 

� Ukuran dimensi (panjang dan lebar) 

� Kesimetrisan sachet 

 

e. pembungkusan rol alumunium foil yang tersisa 

1. Setelah penggantian rol alumunium foil, maka sebelum rol 

disimpan, terlebih dahulu dibungkus bagian badannya dan kedua 

sisi kiri atau kanannya, dengan menggunakan plastik wrapping 

2. Setelah dibungkus, rol alumunium foil disimpan ditempat yang 

telah disediakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7.  Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.0%) dan Bahan  
                        pembersih Asam (0.5%) pada Pencucian Mesin Hopper  

 

Perlakuan CIP 
Basa 1.0% & asam 0.5% 

Ulangan-I 
 

Ulangan-II 
 

Ulangan-III 
 

 
 

Uraian 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 
          mS 21.45 21.44 21.5 21.51 21.4 21.45 
          pH 13.06 13.10 13.13 13.08 12.76 12.85 
- Asam  % 0.76 0.76 0.58 0.58 0.50 0.50 
             mS 3.50 3.47 3.62 3.59 3.30 3.36 
             pH 1.51 1.60 1.68 1.61 1.50 1.55 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 80 81.5 81 81 83 83 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 72 72 73 75 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 91 90 92 92 96 95 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 91 90 92 90 96 95 
- pH 7.53 8.32 8.68 8.50 8.30 8.30 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih Bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif Negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8.  Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.0%) dan Bahan  
                        pembersih Asam (0.6%) pada Pencucian Mesin Hopper  

 

Perlakuan CIP 
Basa 1.0% & asam 0.6% 

Ulangan-I 
 

Ulangan-II 
 

Ulangan-III 
 

 
 

Uraian 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 1.04 1.04 3.32 3.32 1.04 1.04 
          mS 21.18 21.22 20.8 20.82 21.1 21.13 
          pH 13.10 12.94 12.57 12.60 13.2 13.24 
- Asam  % 0.60 0.60 0.60 0.60 0.56 0.56 
             mS 3.84 3.80 3.06 3.10 3.57 3.59 
             pH 1.74 1.68 1.60 1.65 1.56 1.61 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 81 81 81 81 82 82 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 73 73 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 92 92 91 91 93 93 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 92 92 91 91 93 95 
- pH 8.68 8.30 8.44 8.68 8.38 8.27 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih Bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif Negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9.  Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.1%) dan Bahan 
                       pembersih Asam (0.5%) pada Pencucian Mesin Hopper  

 
Perlakuan CIP 

Basa 1.1% & asam 0.5% 
Ulangan-I 

 
Ulangan-II 

 
Ulangan-III 

 

 
 

Uraian 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 3.35 3.35 1.08 1.08 1.14 1.14 
          mS 23.9 23.87 21.3 21.3 21.5 21.48 
          pH 13.08 13.00 12.8 12.82 13.2 13.2 
- Asam  % 0.55 0.55 0.60 0.60 0.62 0.62 
             mS 3.67 3.65 3.81 3.80 3.26 3.26 
             pH 1.53 1.57 1.74 1.74 1.56 1.63 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 82 82 81 81 82 82 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 78 78 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 95 95 95 95 93 93 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 95 95 95 95 93 93 
- pH 8.72 7.9 8.44 8.93 7.62 7.61 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih Bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif Negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10.  Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.1%) dan Bahan 
                        pembersih Asam (0.6%) pada Pencucian Mesin Hopper  

 
Perlakuan CIP 

Basa 1.1% & asam 0.6% 
Ulangan-I 

 
Ulangan-II 

 
Ulangan-III 

 

 
 

Uraian 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Hopper 
I 

Hopper 
II 

Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 1.30 1.30 1.20 1.20 1.09 1.09 
          mS 21.9 21.86 21.7 21.7 22.0 22.0 
          pH 12.83 12.83 12.98 12.98 11.98 12.03 
- Asam  % 0.62 0.62 0.60 0.60 0.71 0.71 
             mS 3.39 3.40 3.30 3.27 3.62 3.62 
             pH 1.61 1.61 1.70 1.70 1.61 1.61 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 82 82 81 81 82 82 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 78 78 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 95 95 92 92 95 95 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 95 95 92 92 95 95 
- pH 7.98 8.27 8.26 8.30 7.99 7.53 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 11.  Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.0%) dan Bahan 
                       pembersih Asam (0.5%) pada Pencucian Mesin Piltz  

 
Perlakuan CIP 

Basa 1.0% & asam 0.5% 
Ulangan-I 

 
Ulangan-II 

 
Ulangan-III 

 

 
 

Uraian 

Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II 
Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 1.04 1.04 1.09 1.09 1.04 1.04 
          mS 21.5 21.45 21.2 21.3 21.4 21.4 
          pH 12.14 12.30 12.10 12.54 12.08 12.2 
- Asam  % 0.54 0.54 0.56 0.56 0.58 0.58 
             mS 3.48 3.50 3.62 3.57 3.50 3.47 
             pH 1.53 1.51 1.60 1.64 1.58 1.56 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 81 82 83 82 82 82 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 75 75 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 92 91 95 90 95 95 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 92 91 95 90 95 95 
- pH 7.47 7.32 8.58 7.32 7.95 7.95 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 12. Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.0%) dan Bahan 
                        Pembersih Asam (0.6%) pada Pencucian Mesin Piltz  

 
Perlakuan CIP 

Basa 1.0% & asam 0.6% 
Ulangan-I 

 
Ulangan-II 

 
Ulangan-III 

 

 
 

Uraian 

Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II 
Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 3.57 3.57 1.04 1.04 1.04 1.04 
          mS 21.3 21.3 21.3 21.42 21.0 21.1 
          pH 12.63 12.64 12.7 13.00 13.13 13.2 
- Asam  % 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
             mS 3.39 3.40 3.45 3.54 3.15 3.2 
             pH 1.60 1.53 1.50 1.60 1.69 1.56 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 83 83 83 83 82 82 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 78 78 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 94 94 95 95 95 95 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 94 94 95 95 95 95 
- pH 7.9 7.32 7.65 7.62 7.73 7.75 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 13. Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.1%) dan Bahan  
                        pembersih Asam  (0.5%) pada Pencucian Mesin Piltz  

  
Perlakuan CIP 

Basa 1.1% & asam 0.5% 
Ulangan-I 

 
Ulangan-II 

 
Ulangan-III 

 

 
 

Uraian 

Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II 
Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 1.09 1.09 1.09 1.09 1.04 1.04 
          mS 21.6 21.6 21.3 21.3 21.8 21.77 
          pH 12.80 12.87 12.7 12.80 12.60 12.60 
- Asam  % 0.52 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54 
             mS 2.95 3.10 3.34 3.34 3.22 3.22 
             pH 1.62 1.62 1.70 1.70 1.69 1.68 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 81 81 82 82 81 81 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 78 78 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 93 93 95 95 95 95 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 93 93 95 95 95 95 
- pH 7.82 7.68 7.82 7.80 7.62 7.83 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 14. Perlakuan Konsentrasi Bahan pembersih Basa (1.1%) dan Bahan 
                        pembersih Asam (0.6%) pada Pencucian Mesin Piltz  

  
Perlakuan CIP 

Basa 1.1% & asam 0.5% 
Ulangan-I 

 
Ulangan-II 

 
Ulangan-III 

 

 
 

Uraian 

Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II Piltz-I Piltz-II 
Waktu  CIP       
- lama ( menit ) 36 36 36 36 36 36 
Konsentrasi di kitchen             
- Basa  % 1.14 1.14 1.09 1.09 1.04 1.04 
          mS 21.68 21.7 21.38 21.40 21.28 21.30 
          pH 12.75 12.98 12.36 12.36 12.30 12.00 
- Asam  % 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
             mS 3.25 3.31 3.34 3.34 3.19 3.20 
             pH 1.86 1.70 1.73 1.76 1.49 1.53 
Temperatur (°C)             
-Basa  (  tank ) 85 85 85 85 85 85 
          jalur return 82 82 81 81 83 83 
- Asam ( tank ) 80 80 80 80 80 80 
           jalur return 78 78 78 78 78 78 
Hot water ( °C )             
- tank 98 98 98 98 98 98 
- Jalur return 92 92 95 95 95 95 
Air Bilasan Hot Water             
- Temperatur 92 92 95 95 95 95 
- pH 8.13 8.21 8.34 8.52 7.58 7.60 
- Visual (bersih/keruh) bersih bersih bersih bersih bersih bersih 
Hasil mikro ( swabtest)       
- E.Coli negatif negatif negatif negatif negatif negatif 
- Enterobacter 0 0 0 0 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 15. Jadwal kegiatan pelaksanaan magang 

April Mei Juni Juli Agustus September 
Kegiatan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengurusan administrasi                         

Pengenalan keadaan umum perusahaan                         

Kajian dan penelusuran proses produksi                         

Kajian dan penelusuran proses pencucian                         

Pengambilan data                         

Pengolahan data                         

Studi pustaka dan progress report                         

Pembuatan laporan sementara                         

Evaluasi kegiatan                         

Pembuatan skripsi                         



Lampiran 15. Daftar Istilah  

 

� Susu kental manis  

Makanan cair yang dibuat dari susu segar yang ditambah gula sukrosa  atau  

campuran  gula  sukrosa dan dektrosa kemudian diuapkan  sebagian  airnya  

sehingga  kental  dan  mempunyai kadar  padatan  minimum 28 %, kadar lemak 

minimum 8.5 %, kadar gula minimum 42 % serta tidak berwarna coklat karena 

karamelisasi. 

 
� Sanitasi  

Aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk menyediakan makanan yang sehat yang  

ditangani  dalam  suatu  lingkungan yang higienis untuk mencegah kontaminasi    

oleh     mikroorganisme   yang    menyebabkan    penyakit keracunan dan untuk 

meminimalkan perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk makanan. 

 
� CIP  

Suatu   rangkaian   proses   yang   meliputi   sirkulasi   larutan   pencuci   dan 

desinfeksi   dalam   suatu   jalur   yang   tidak   memerlukan   pembongkaran. 

 
� PLC  

Suatu mikrokomputer    yang   digunakan   dalam   kontrol   proses   untuk 

mengumpulkan dan menyimpan proses data. 

 
� Konduktivitas  

Index kemudahan arus listrik mengalir 

 
� Emulsifikasi 

Aksi komplek yang terdiri dari pemecahan lemak dan minyak secara fisik menjadi 

partikel yang berukuran lebih kecil. 

 
� Peptisasi 

Suatu proses pembentukan larutan koloid melalui aksi senyawa alkali pada 

protein. 

 



� Saponifikasi 

Aksi senyawa alkali pada kotoran yang tidak dapat larut untuk memproduksi 

sabun 

 

� Wetting 

Aksi resultan surfaktan yang dapat menembus timbunan kotoran untuk memulai 

proses pengenduran kotoran dari permukaan 

 


