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RINGKASAN

SEPTYN DWI HERLINA. Aplikasi Sistem Rantai Dingin pada Pabrik
Pembekuan Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) di PT. Surya Alam
Tunggal, Waru- Sidoarjo, Jawa Timur. Dosen Pembimbing Heru Pramono,
S.Pi., M.Biotech.

Penanganan merupakan suatu hal yang penting untuk hasil tangkapan ikan

segar mulai saat ikan didaratkan di pelabuhan perikanan sampai selama

pendistribusian menuju hinterland-nya. Penanganan hasil perikanan harus cepat

dilakukan untuk memperlambat kebusukan. Salah satu cara untuk

mempertahankan kesegaran hasil tangkapan adalah dengan melakukan proses

pembekuan, yaitu menurunkan suhu serendah mungkin, biasanya mendekati suhu

cair es, yaitu 0 oC. Proses pembekuan dilakukan dengan menerapkan sistem rantai

dingin (cold chain system). Sistem rantai dingin (cold chain system) adalah

penerapan teknik pendinginan (0-4 oC) terhadap hasil tangkapan secara terus-

menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, penanganan, pengolahan, sampai

dengan distribusi yang berlangsung sesuai dengan standar.

Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui aplikasi sistem

rantai dingin pada pabrik pembekuan udang di PT. Surya Alam Tunggal. Praktek

Kerja Lapang ini telah dilaksanakan di PT. Surya Alam Tunggal, Jalan Raya

Tropodo 126, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

pada tanggal 18 Januari-20 Februari 2016. Metode kerja yang digunakan dalam

Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan pengambilan data

meliputi data primer dan sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara

observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis produk udang beku

yang diproduksi oleh PT. Surya Alam Tunggal, yaitu Individual Quick Freezing

(IQF), Added Value Product (AVP), dan Block Frozen (BF). Proses pembekuan

yang dilakukan telah menerapkan sistem rantai dingin. Sistem rantai dingin di PT.

Surya Alam Tunggal dilakukan dari awal pengadaan bahan baku hingga proses

distribusi produk akhir. Rantai dingin diterapkan dengan mempertahankan suhu
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rendah pada produk, yaitu dibawah 5 °C. Faktor penting dalam sistem rantai

dingin adalah perlakuan yang tepat di setiap titik proses sehingga dihasilkan

produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen.



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL APLIKASI SISTEM RANTAI SEPTYN D.H.

SUMMARY

SEPTYN DWI HERLINA. Application of Cold Chain System on Freezing
Shrimp Vannamei (Litopenaeus vannamei) in PT. Surya Alam Tunggal,
Waru- Sidoarjo, Jawa Timur. Academic Advisor Heru Pramono, S.Pi.,
M.Biotech.

Handling is an important step for seafood industry. Handling process must

be done quickly to slow down the spoilage bacteria activity. Freezing process is an

effort to stop bacteria activity using freeze temperature (under 0 °C). Freezing

process can be carried out by applying cold chain system. Cold chain system is

continously application of refrigeration technique (0-4 °C) that applied on fish

since the capture process, handling, processing, up until the distribution process.

The purpose of the Field Work Practice (PKL) is to know the application

of cold chain system on freezing shrimp factory. The Practice of Field Work was

done in PT. Surya Alam Tunggal, Raya Tropodo 126 street, Tropodo village,

Waru subdistrict, Sidoarjo regency, East Java Province on January 18th- February,

20th 2016. The working method that used in this Field Work Practice was

descriptive method by taking the data, including primary and secondary data. The

data collection was done by observations, interviews, and literature studies.

The observations result showed that there were three types of frozen

shrimp products manufactured by PT. Surya Alam Tunggal, i.e. Individual Quick

Freezing (IQF), Added Value Product (AVP), and Block Frozen (BF). The

freezing process was done by the implementation of cold chain system. The cold

chain system was done since raw materials up until the distribution process. The

cold chain system is applied by maintaining low temperature (under 5 °C) during

the processing of the product. The critical factor of applying cold chain system is

the appropriate treatment in the process of frozen shrimp to produce a high quality

and safe products for the customers.
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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri kepulauan dengan 2,7 juta km2 Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia

merupakan perairan pesisir dan laut, sehingga kekayaan sumberdaya laut

Indonesia sangat berlimpah. Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti penting

secara ekonomi bagi masyarakat Indonesia (Dahuri, 2003).

Udang merupakan komoditas perikanan Indonesia yang memiliki nilai

ekonomis tinggi. Ekspor udang Indonesia meningkat selama periode tahun 2003 –

2007 sebesar 4,15 % yaitu dari 137.636 ton pada 2003 menjadi 160.797 ton pada

tahun 2007. Peningkatan volume ekspor tersebut mendorong peningkatan nilai

produksi udang, yaitu dari US$ 850.222 juta pada 2003 menjadi US$ 1.048 miliar

tahun 2007. Produksi udang meningkat sebesar 16,9 % selama periode 2003 –

2007 yaitu dari 192.926 ton pada 2003 menjadi 352.220 ton pada tahun 2007.

Udang vannamei di Indonesia merupakan jenis udang introduksi dari kawasan

subtropis sekitar perairan negara Meksiko dan Amerika Latin, namun dalam

pengembangannya dapat dibudidayakan di wilayah tropis secara massal dengan

penerapan teknologi sederhana hingga intensif (Briggs et al., 2004).

Udang memerlukan proses penanganan yang cepat karena termasuk

komoditas yang mudah busuk. Penanganan sangat penting dilakukan mulai dari

pengangkutan, pengolahan, hingga pendistribusian. Penanganan dilakukan untuk

menjaga mutu kesegaran udang agar tetap prima sampai di konsumen (Lubis dkk.,

2010).
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Permasalahan yang masih sering dijumpai adalah penanganan hasil

tangkapan udang yang kurang baik atau tidak menggunakan rantai dingin selama

transportasi ketika menuju tempat pendaratan maupun pendistribusian menuju

hinterland, sehingga terjadi proses pembusukan (Lubis dkk., 2010). Proses

pembusukan udang dapat ditunda dengan menerapkan sistem rantai dingin, yaitu

mengkondisikan udang pada suhu rendah. Penanganan ikan segar selama

transportasi dan penyimpanan dilakukan pada suhu di bawah 5 °C (BSN, 2013).

Aktivitas pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan akan

terhambat pada suhu rendah di bawah 10 °C. Hal ini menyebabkan proses

pembusukan secara kimiawi dan enzimatis dapat diperlambat (Buckle et al.,

1978).

Penerapan sistem rantai dingin dilakukan dengan menggunakan suhu dingin

yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus sejak ikan ditangkap atau

dipanen, didaratkan, dan didistribusikan serta dipasarkan hingga ke tangan

konsumen (Lubis dkk., 2010). Penerapan sistem rantai dingin yang baik akan

membuat hasil tangkapan memiliki mutu tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut

maka dilakukan Praktek Kerja Lapang ini untuk mempelajari aplikasi sistem

rantai dingin pada pabrik pembekuan udang.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah :
1. Mengetahui aplikasi sistem rantai dingin pada pabrik pembekuan udang

vannamei di PT. Surya Alam Tunggal
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2. Mengetahui suhu yang digunakan dalam aplikasi sistem rantai dingin dan

metode mempertahankan suhu tersebut pada pabrik pembekuan udang

vannamei di PT. Surya Alam Tunggal.

1.3 Manfaat
Praktek Kerja Lapang (PKL) ini, diharapkan dapat :

1. Menambah wawasan, keterampilan, meningkatkan pengetahuan, serta

mendapatkan pengalaman baru dalam aplikasi sistem rantai dingin pada pabrik

pembekuan udang

2. Mendapat gambaran secara langsung kondisi di lapangan mengenai sistem

rantai dingin pada pabrik pembekuan udang sehingga nantinya bisa

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul

3. Membandingkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat selama

perkuliahan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dilapangan.
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II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi

Haliman dan Adijaya (2005) menyatakan bahwa udang vannamei

memiliki nama atau sebutan yang beragam di masing-masing negara, seperti

whiteleg shrimp (Inggris), crevette pattes blances (Perancis), dan camaron

patiblanco (Spanyol). Klasifikasi udang vannamei (L. vannamei) menurut

Haliman dan Adijaya (2005) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Sub Kingdom : Metazoa
Filum : Arthropoda
Sub Fillum : Crustacea
Kelas : Malacostraca
Sub Kelas : Eumalacostraca
Super Ordo : Eucarida
Ordo : Decapoda
Sub Ordo : Dendrobranchiata
Famili : Penaeidae
Genus : Litopenaeus
Spesies : Litopenaeus vannamei

Bentuk tubuh L. vannamei beruas-ruas dan berganti kulit luar

(eksoskeleton) secara periodik/molting (Haliman dan Adijaya, 2005). Bagian

tubuhnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian anterior yang disebut kepala-dada

(cephalothorax) dan bagian posterior disebut ekor (abdomen). Jumlah

keseluruhan ruas badan udang vannamei umumnya sebanyak 20 buah. Tiap ruas

terdapat sepasang anggota badan yang umumnya bercabang dua (biramus), yaitu

exopodite dan endopodite. Cephalotorax terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas dibagian

kepala dan 8 ruas di bagian dada (Adiwijaya dkk., 2008).
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Bagian dada udang vannamei terdapat 8 ruas yang masing-masing ruas

terdiri dari anggota badan yang biasa disebut thoracopoda. Thoracopoda I-III

dinamakan maxilliped yang berfungsi sebagai pembantu mulut dalam memegang

makanan. Thoracopoda IV-VIII berfungsi sebagai kaki jalan (periopoda). Bagian

abdomen udang vannamei terdapat 6 ruas. Ruas I-V merupakan bagian kaki

renang (pleopoda), sedangkan pada ruas VI berbentuk pipih dan melebar yang

dinamakan uropoda yang bersama-sama dengan telson berfungsi sebagai kemudi

dan anus terdapat di pangkal ujung ekor (Arifin dkk., 2007).

Cephalothorax tertutup oleh cangkang kepala (carapace). Carapace ke

arah depan membentuk tonjolan runcing bergerigi disebut cucuk kepala (rostum).

Seluruh tubuhnya terdiri dari ruas (segment), yang terbungkus oleh kerangka luar

(eksoskeleton). Eksoskeleton ini terbuat dari bahan semacam tanduk (chitin), yang

dikombinasi bahan kapur (kalsium karbonat), sehingga menjadi keras (Mudjiman,

1983). Morfologi udang vannamei dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagian tubuh Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei), (FAO, 2010).

2.1.2 Kandungan Gizi dan Manfaat

Udang merupakan salah satu bahan baku perikanan yang bernutrisi cukup

tinggi, misalnya sebagai sumber protein, kalsium, mineral, dan senyawa lain yang
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dibutuhkan  tubuh manusia serta rendah lemak dan kalori (Oksuz et al., 2009).

Udang merupakan pilihan menu makanan yang sehat. Komposisi kimia daging

udang dapat dilihat pada Tabel1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Daging Udang

Komposisi Gizi Presentase (%)

Air 81.35 ± 0.97a

Abu 0.64 ± 0.06b

Protein 17.43 ± o.89a

Lemak 0.15 ± 0.03a

Sumber : Santoso ( 2007)

Udang memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, tetapi lemak jenuhnya

rendah, sehingga tidak meningkatkan kadar kolesterol darah dan baik untuk

kesehatan. Selain itu, daging udang juga memiliki kandungan mineral makro dan

mikro seperti tembaga, seng, mangan, besi, kalium, fosfor, dan kalsium.

Komposisi mineral makro dan mikro daging udang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Mineral Makro dan Mikro Daging Udang

Komposisi Mineral Presentase (%)
Mineral Makro mg/100g basis kering (bk)
Natrium (Na)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Fosfor (P)

777.45 ± 88.07a

457.02 ± 37.20a

354.28 ± 28.51b

173.77 ± 2.37a

600.41 ± 30.29b

Mineral Mikro mg/100g basis kering (bk)
Seng (Zn) 19.49 ± 7.65a

Iodium (I) 0.68 ± 0.03a

Tembaga (Cu) Tidak terdeteksi
Besi (Fe) Tidak terdeteksi

Sumber : Santoso (2007)
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2.2 Proses Pembekuan Udang

Menurut Wahyudi (2003), secara garis besar proses pembekuan udang

meliputi tahapan pencucian, pemotongan kepala, pencucian II, sortasi dan

grading, penimbangan dan penyusunan, pengisian pan dengan air, pembekuan,

glazing, pembungkusan, pengepakan, dan penyimpanan beku. Pencucian

bertujuan membersihkan udang dari kototan-kotoran yang terdapat pada

permukaannya dan memisahkan udang dari serpihan es pendingin. Pencucian

menggunakan air es yang suhunya 0-2 oC. Setelah udang bersih dari kotoran,

dilakukan pemotongan kepala dengan cara mematahkan kepala dari bawah keatas

dan bagian yang dipotong mulai dari batas carapace hingga abdomen sekaligus

dibersihkan. Selama proses pemotongan kepala berlangsung sistem rantai dingin

harus diterapkan.

Pencucian II dilakukan setelah pemotongan kepala dengan menggunakan

air berklorin 10 ppm. Tujuan dilakukan pencucian untuk menghilangkan lendir

dan kotoran (Saulina, 2009). Selanjutnya dilakukan proses sortasi dan grading

dengan cara udang dipisahkan berdasarkan kesegarannya, ukurannya, dan

mutunya. Udang yang di bawah standar dicirikan oleh warna kemerah-merahan di

bagian punggung, tekstur lunak, terjadinya black spot, atau terjadinya kerusakan

fisik seperti ekor yang patah, kulit yang pecah. Sortasi biasanya dilakukan selama

beberapa kali. Pengawasan sortasi dilakukan dengan cara penimbangan untuk

mendapatkan keseragaman berat produk akhir. Udang yang telah ditimbang dan

dibersihkan kemudian disusun dalam pan (Wahyudi, 2003).
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Penyusunan udang dalam pan pembeku dengan cara ekor udang satu

bertemu dengan ekor udang yang lain dan potongan kepala menghadap

kesamping. Jumlah udang pada setiap lapis bergantung pada ukuran yang disusun.

Udang yang telah disusun dalam pan, dicuci beberapa kali dengan air es,

kemudian diisi dengan air es. Proses selanjutnya udang dibekukan dalam alat

pembeku atau ruangan pembeku. Suhu pembekuan biasanya -45oC hingga -35oC

dan tidak lebih tinggi dari pada -30oC. Berbagai alat pembeku dapat digunakan,

misalnya contact freezer, cabinet freezer, dan air blast freezer. Lama proses

pembekuan bervariasi, tergantung besarnya kapasitas pembekuan (Nuryani,

2006).

Proses glazing pada udang memiliki tujuan untuk menambah lapisan es

agar mencegah produk dehidrasi dan oksidasi selama penyimpanan dan distribusi.

Glazing dilakukan dengan mencelupkan balok-balok udang dalam air yang

terdapat hancuran es, suhunya sekitar -1 sampai 2 oC. Setelah proses glazing,

balok-balok udang dimasukkan ke dalam kantong plastik polyethylen (wadah

primer), kemudian dimasukkan dalam inner carton sebagai wadah sekunder dan

diberi label dibagian luar inner carton sesuai dengan jenis dan ukuran udang,

inner carton terbuat dari karton berlapis lilin yang berguna untuk mencegah

penguapan produk selama penyimpanan (Wahyudi, 2003).

Setelah pembungkusan, proses selanjutnya udang dimasukkan ke dalam

wadah tersier yaitu master carton disesuaikan dengan jenis dan ukuran udang.

Pengepakan dengan master carton berisi enam inner carton. Penggunaan inner

carton digunakan untuk udang beku segar first grade. Sedangkan untuk udang
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lainnya menggunakan kantong plastik. Master carton disusun berdasarkan ukuran

dan jenisnya, kemudian disimpan dalam ruang pendingin dan siap untuk diekspor.

Produk akhir disimpan dalam ruang penyimpanan dingin (cold storage), ruang

penyimpanan dingin ini berupa ruang yang cukup besar. Suhu penyimpanan

adalah -15 hingga -20 oC dan diatur sejauh mungkin sama dengan proses

pembekuan. Cara penyimpanan dalam cold storage harus diatur dengan baik

sehingga sirkulasi udara pada setiap kemasan tetap ada (Wahyudi, 2003). Diagram

alir proses pembekuan udang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram alir proses pembekuan udang (Hadiwiyoto, 1993)

Penyimpanan dingin

Udang Segar

Penampungan Sementara

Sortasi Mutu

Penimbangan

Penghilangan Genjer

Pencucian

Sortasi

Pengemasan

Pembekuan
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2.3 Standar Produk Ekspor Ikan Beku

Ikan beku adalah produk ikan yang sudah di beri perlakuan proses

pembekuan yang cukup untuk mereduksi suhu seluruh produk sampai pada suatu

tingkat suhu cukup rendah guna mengawetkan mutu ikan dan tingkat suhu rendah

ini di pertahankan selama pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi (FAO,

2009). Secara  internasional persyaratan produk ekspor ikan beku harus

memenuhi  persyaratan WHO dan FAO  yang dituangkan dalam Codex

Alimentarius Commission tentang code of practice for fish ad fishery product dan

standar WTO. Pada dasarnya ada tiga jenis bahaya yang harus di hindari, yaitu

biological hazards, chemical hazards, dan physical hazards. Secara fundamental

ada tiga persyaratan dasar yang harus di penuhi produk makanan ekspor, yaitu

Quality (kualitas makanan), Safety (keamanan untuk dikonsumsi), dan

Traceability (mudah dilacak potensi bahaya dan titik kritis penyebabnya jika

terjadi ancaman/bahaya).

Selain persyaratan secara internasional ada juga syarat khusus secara

regional yang ditetapkan oleh negara pengimport yang harus di penuhi oleh

negara pengekspor ikan beku. Seluruh ikan beku yang akan di ekspor harus

memenuhi kedua persyaratan di maksud tanpa kecuali.  Persyaratan tersebut

membuat sistem rantai dingin (cold chain system) menjadi faktor utama penentu

pencapaian standart ikan beku yang diinginkan (FAO, 2009).
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2.4 Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System)

Sistem rantai dingin (cold chain system) merupakan salah satu cara yang

dapat mempertahankan mutu produk perikanan. Sistem rantai dingin (cold chain

system), yaitu penerapan teknik pendinginan (0-4 oC) terhadap hasil tangkapan

secara terus-menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, penanganan,

pengolahan, sampai dengan distribusi produk ikan beku (frozen fish) yang

berlangsung sesuai dengan standart (Lubis, 2010).

Terdapat empat tahap kritis yang harus diperhatikan dalam sistem rantai

dingin produk eskpor ikan beku. Tahap kritis tersebut adalah penanganan saat

penangkapan ikan dan palkanisasi di laut, penyimpanan dan pengolahan saat tiba

di darat, penanganan saat transportasi kenegara tujuan, penanganan saat bongkar

muat dan system distribusi ke konsumen. Keempat titik kritis ini, yang akan

menjadi acuan pendekatan strategi teknologi rantai dingin penanganan produk

ekspor ikan beku (frozen fish) (Johnston, 1994). Sistem rantai dingin harus

diterapkan pada seluruh siklus ekspor produk ikan beku (frozen fish), mulai dari

penangkapan hingga ke konsumen di negara pengimpor, prinsip sistem rantai

dingin dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Cold Chain Management (Lallossa, 2009)
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2.5 Penanganan Produk Perikanan

Penanganan merupakan suatu hal yang penting untuk hasil tangkapan ikan

segar mulai saat ikan didaratkan di pelabuhan perikanan sampai selama

transportasi pendistribusian menuju hinterland-nya. Penanganan ikan harus cepat

dilakukan untuk memperlambat kebusukan. Menurut Lubis dkk. (2006), salah satu

keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan adalah pendaratan ikan harus dapat

dilakukan secara cepat dan penyeleksian ikan yang cermat.

Menurut Clucas and Ward (1996), hal-hal prinsip yang perlu diperhatikan

selama penanganan ikan mulai saat pembongkaran sampai pengangkutan ke TPI

atau ke hinterland, yaitu pengontrolan suhu ikan selama penanganan agar selalu

dingin, penanganan dilakukan dengan cepat dan tepat, memperkecil sentuhan fisik

secara langsung dengan ikan, menghindari sengatan langsung sinar matahari pada

tubuh ikan, dan memperkecil terjadinya kontaminasi terhadap ikan. Menurut

Poernomo dalam Nikijuluw (2007), satu-satunya cara untuk mempertahankan

kesegaran hasil tangkapan adalah dengan menurunkan suhu serendah mungkin,

biasanya mendekati suhu cair es, yaitu 0oC. Proses pendinginan ikan mendekati

titik beku air atau sekitar 0oC segera setelah ikan ditangkap atau dipanen,

merupakan tahapan pertama penanganan hasil tangkapan yang tidak dapat

diabaikan. Suhu harus dipertahankan selama hasil tangkapan dalam rantai

distribusi, pengolahan, dan konsumsi. Kesegaran ikan dapat dicapai dengan

menerapkan sistem rantai dingin (cold chain system).
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III  PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini telah dilaksanakan di PT. Surya

Alam Tunggal. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari hingga 20

Februari 2016.

3.2 Metode Kerja

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode

deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu kejadian

pada objek tertentu yang diteliti secara tepat. Metode penelitian deskriptif

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Nasution, 2002).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini, data yang diambil ada dua

jenis yakni data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer diambil secara langsung dari sumbernya dan belum melalui

proses pengumpulan dari pihak lain. Data primer dapat berupa opini subyek

(orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer merupakan data

yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara,

pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti (Siagian dan Sugiarto, 2002). Data
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primer yang dikumpulkan, yaitu suhu per step penanganan udang, prosedur per

step proses pembekuan udang, sarana prasarana yang diperlukan, es yang

digunakan, penanganan udang dari pemasok hingga pasar dengan menggunakan

sistem rantai dingin. Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti

dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak

relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. Sangadji dan Sopiah (2010),

mengemukakan bahwa ada dua metode yang dapat digunakan dalam

pengumpulan data primer, yaitu: metode survei dan  metode observasi.

A. Metode Survei

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data dalam

metode survei, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan tanya jawab

sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan kegiatan.

Dalam wawancara memerlukan komunikasi yang baik dan lancar antara

mahasiswa dengan subyek, yaitu pegawai atau pembimbing lapangan sehingga

pada akhirnya bisa didapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara

keseluruhan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab mengenai struktur

organisasi, tenaga kerja, sarana prasarana yang diperlukan dalam aplikasi sistem

rantai dingin pada proses pembekuan udang vannamei.
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B. Metode Observasi

Observasi proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda),

atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan

individu-individu yang diteliti. Observasi dalam Praktek Kerja Lapang ini

dilakukan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aplikasi sistem rantai dingin

pada proses pembekuan udang vannamei di PT. Surya Alam Tunggal, yaitu suhu

yang digunakan, es yang digunakan untuk proses pembekuan, prosedur per step

proses pembekuan udang, penanganan udang dari proses awal hingga akhir

dengan menggunakan sistem rantai dingin. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010),

ada beberapa tipe observasi yaitu:

1. Observasi Langsung

Penggunaan observasi langsung memungkinkan peneliti mengumpulkan

data mengenai perilaku dan kejadian secara detail sehingga data lebih akurat dan

memerlukan biaya relatif lebih ekonomis.

2. Observasi Terhadap Perilaku dan Lingkungan Sosial

Tujuan observasi dalam banyak hal adalah memahami perilaku dan

kejadian dalam lingkungan sosial. Ada 2 teknik dalam observasi ini, yaitu:

participant observation dan nonparticipant observation.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan

telah dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang di luar dari penelitian itu sendiri
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(Azwar, 1998). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan

maupun tidak dipublikasikan. Pada umumnya data sekunder berupa data yang

telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sehingga dapat digunakan oleh

peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, lengkap atau untuk proses lebih

lanjut. Data ini diperoleh dari data dokumentasi, laporan suhu yang digunakan

untuk pembekuan, pustaka-pustaka yang berkaitan dengan aplikasi sistem rantai

dingin pada proses pembekuan udang vannamei.
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang

4.1.1 Lokasi Perusahaan

Lokasi PT. Surya Alam Tunggal terletak di Jalan Raya Tropodo 126, Desa

Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. PT. Surya Alam

Tunggal berbatasan dengan Desa Tambakrejo di bagian utara, Perumahan Tamasa

di bagian selatan, Kompleks Ruko Raya Tropodo di bagian barat, dan di bagian

timur berbatasan dengan Desa Tambak Sawah. Denah lokasi PT. Surya Alam

Tunggal dapat dilihat pada Lampiran 1. Penentuan atau pemilihan lokasi pabrik

merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Penentuan lokasi

pabrik harus mempertimbangkan kemungkinan ekspansi. Penentuan lokasi juga

harus memperhatikan faktor biaya produksi dan biaya distribusi barang yang

dihasilkan (Sentika, 2014).

4.1.2 Sejarah Perusahaan

PT. Surya Alam Tunggal pertama kali didirikan oleh Bapak Rahmat

Gunawan pada tahun 1983 dengan bidang usaha pembekuan bekicot dan paha

katak untuk keperluan ekspor. PT. Surya Alam Tunggal mengembangkan usaha di

bidang pembekuan udang dengan melakukan kerja sama dengan PT. Halimas

Sakti pada tahun 1984. Hubungan kerja sama ini bertahan dua bulan.

Produksi pembekuan udang pada tahun 1984, menggunakan dua buah

mesin Contact Plate Freezer (CPF) dan kapasitas cold storage sebanyak 200 MT.

Proses Pembekuan bekicot dihentikan setahun setelah memulai bisnis pembekuan
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udang karena bahan baku yang cukup sulit, produksi yang rumit, dan kesulitan

pemasaran. PT. Surya Alam Tunggal mengembangkan usaha dengan mendirikan

cabang di Jalan Situbondo Km 17, Desa Bangsiring, Banyuwangi dengan nama

PT. Surya Adi Kumala Abadi dan mengelola tambak seluas 150 hektar di

Banyuwangi.

PT. Surya Alam Tunggal telah mempunyai empat buah mesin contact

plate freezer, satu buah blast freezer, dua buah tunnel freezer dan satu buah mesin

steam cooker pada saat ini. PT. Surya Alam Tunggal juga memiliki fasilitas

seperti reverse osmosis untuk water treatment, dua buah mesin ice flake, dan in-

house laboratory yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian mikrobiologi

sesuai standar internasional yang dibutuhkan.

Pasokan bahan baku udang di PT. Surya Alam Tunggal diperoleh dari

berbagai wilayah di Indonesia. PT. Surya Alam Tunggal memiliki tiga jenis udang

beku berdasarkan bentuk produk akhir, yaitu Block Frozen, Individually Quick

Freezing, dan Added Value Product. Sistem sertifikasi yang telah dimiliki PT.

Surya Alam Tunggal saat ini adalah sertifikat HACCP, ISO 22000:2005 yaitu

standar internasional mengenai Food Safety, sertifikat British Retail Consortium

(BRC) sebagai syarat untuk mengekspor udang ke wilayah Eropa pada tahun

2012, dan Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) dari pemerintah Indonesia dengan

nilai A pada tahun 2014. Bangunan PT. Surya Alam Tunggal dapat dilihat pada

Lampiran 2.
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4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

PT. Surya Alam Tunggal dapat berkembang dengan pesat dan menjadi

perusahaan pengekspor yang baik karena memiliki visi dan misi yang dijadikan

pedoman dalam menjalankan perusahaan. Visi dari PT. Surya Alam Tunggal

adalah (1) selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, (2) selalu menciptakan

produk yang aman dan berkualitas, (3) tangguh dalam kompetisi global. Misi dari

PT. Surya Alam Tunggal adalah (1) selalu cepat dalam merespon isu-isu tentang

mutu, (2) akurat dalam merencanakan dan menganalisa sistem keamanan

makanan, (3) target oriented yaitu penerapan metode untuk memonitor kinerja

perusahaan.

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Surya Alam Tunggal memiliki bentuk struktur organisasi lini.

Struktur organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi dengan pucuk pimpinan

yang dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal (Wursanto, 2003). Garis

kekuasaan di PT. Surya Alam Tunggal mengalir secara langsung dari pimpinan

tertinggi, yaitu presiden direktur ke bagian manajer kemudian ke setiap bawahan

untuk menjalankan tugas yang diberikan. Struktur Organisasi PT. Surya Alam

Tunggal dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.1.5 Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang ada di
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PT. Surya Alam Tunggal berjumlah 1333 orang. PT. Surya Alam Tunggal

mengklasifikasikan status karyawan berdasarkan gaji. Terdapat 2 klasifikasi

karyawan yang ada di PT. Surya Alam Tunggal yaitu karyawan tetap dan tidak

tetap.

Karyawan tetap yang ada pada PT. Surya Alam Tunggal dibagi menjadi

dua, yaitu karyawan staf dan non-staf. Jumlah karyawan staf pada PT. Surya

Alam Tunggal 63 orang dan karyawan harian tetap 311 orang. Jumlah karyawan

tidak tetap dapat berubah-ubah tergantung pada permintaan konsumen. Karyawan

tidak tetap di PT. Surya Alam Tunggal dibagi menjadi dua, yaitu karyawan harian

lepas dan karyawan borongan. Jumlah karyawan harian lepas 283 orang dan

karyawan borongan 676 orang.

Pengaturan hari kerja yang ada pada PT. Surya Alam Tunggal adalah 6

hari/minggu, yaitu senin-sabtu. Waktu kerja yang ditetapkan adalah 40 jam.

Karyawan yang bekerja di luar jam kerja, akan dianggap sebagai jam lembur.

Jadwal kerja yang ditetapkan di PT. Surya Alam Tunggal dapat dilihat pada

Lampiran 4. Terdapat sistem kerja shift yang diberlakukan bagi karyawan bagian

keamanan dan mesin karena harus bekerja selama 24 jam untuk memantau

keamanan dan mesin yang terus menyala.

Kesejahteraan karyawan sangat diperhatikan di PT. Surya Alam Tunggal.

Cara PT. Surya Alam Tunggal memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah

sebagai berikut: (1) penghargaan karyawan, (2) memberikan Tunjangan Hari Raya

(THR), (3) jaminan kesehatan, (4) jaminan kecelakaan kerja, (5) jaminan hari tua,

(6) jaminan kematian. PT. Surya Alam Tunggal juga memberikan fasilitas kerja,
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yaitu tempat ibadah, transportasi, perlengkapan kerja, cuti, koperasi, mess, klinik,

dan fasilitas lain.

4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam produksi pembekuan udang sangat

diperlukan. Sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang proses produksi

udang. Sarana dan prasarana dalam produksi pembekuan udang dapat dilihat pada

Lampiran 5.

4.3 Produk Udang Beku di PT. Surya Alam Tunggal

4.3.1 Jenis Produk

Terdapat berbagai jenis udang beku di PT. Surya Alam Tunggal. Jenis

udang beku yang diproduksi di PT. Surya Alam Tunggal tergantung pada

permintaan buyer atau pembeli. Jenis-jenis udang beku berdasarkan proses

pengolahan dapat dilihat pada Lampiran 6.

4.3.2 Bahan Produksi

A. Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Surya Alam Tunggal adalah udang

segar yang diperoleh dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahan baku diperoleh

dari beberapa pengepul udang di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa antara lain

Surabaya, Banyuwangi, Gresik, Cirebon, Semarang, Lombok, Bali, Kupang,

Banjarmasin, Balikpapan, dan Pontianak. Jumlah bahan baku yang diterima oleh
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PT. Surya Alam Tunggal adalah 19-22 ton udang/hari tergantung pada musim dan

pemasok yang datang ke pabrik.

PT. Surya Alam Tunggal mengkategorikan bahan baku udang sesuai jenis,

ukuran dan kualitas udang. Udang yang siap diolah adalah yang bersih dari

berbagai macam kotoran dan kontaminan fisik seperti lidi, plastik, karet, kayu,

paku. Penentuan Ukuran udang yang diterima dilakukan dengan menggunakan

standar internasional yaitu satuan pcs/lbs. Setiap 1 lbs (setara 454 gram) terdiri

atas pcs atau jumlah satuan ekor udang. Bahan baku udang yang diterima PT.

Surya Alam Tunggal memiliki ukuran yang beragam.

B. Bahan Pendukung

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dan

pendukung bahan utama dalam suatu proses pengolahan agar didapatkan produk

sesuai yang diharapkan. Bahan pembantu yang digunakan pada proses pembekuan

di PT. Surya Alam Tunggal adalah air, es, desinfektan, dan soaking material.

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam industri pengolahan

udang. Air yang digunakan untuk proses pencucian mengandung klorin 20 ppm

(Indarwati, 2001). Air digunakan pada penerimaan bahan baku sampai proses

pembekuan. Air berguna untuk membersihkan berbagai peralatan, melarutkan

senyawa desinfektan, dan pembuatan es. Air yang digunakan untuk proses

produksi adalah yang sesuai dengan standar air minum. Standar mutu air di PT.

Surya Alam Tunggal dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Standar mutu air di PT. Surya Alam Tunggal

Kriteria Syarat

Warna

Bau

Rasa

Total Padatan Terlarut

Kesadahan

pH

COD

BOD

Tidak berwarna

Tidak berbau

Tidak berasa

1000mg/l

500mg/l

6.5-8,5

3,0431mg/l

0,05mg/l

Sumber: PT.Surya Alam Tunggal (2016)

Es sangat dibutuhkan dalam proses pengolahan udang beku. Es memiliki

fungsi untuk menurunkan suhu dan mempertahankan suhu udang selama proses

produksi agar tetap rendah. Es yang digunakan oleh PT. Surya Alam Tunggal

berupa serpihan es yang berasal dari mesin ice flake. Mesin ice flake dalam satu

hari dapat menghasilkan 50 ton serpihan es. Ice flake di PT. Surya Alam Tunggal

dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Tumpukan Ice Flake di PT. Surya Alam Tunggal (PT. Surya Alam
Tunggal, 2016)
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Larutan desinfektan yang digunakan oleh PT. Surya Alam Tunggal adalah

klorin, aquaplus, dan sterbac. Klorin digunakan untuk pencucian peralatan dan

lantai. Residu penggunaan klorin tidak boleh terlalu tinggi, yaitu 0,1 ppm. Larutan

desinfektan lain yang digunakan adalah aquaplus dan sterbac. Aquaplus

digunakan untuk mencuci tangan dan membilas udang. Aquaplus merupakan

oxychlorine yang mengandung 5% klorin dioksida. Klorin dioksida memiliki

kekuatan oksidasi dinding sel mikroba sehingga terjadi kebocoran membran sel

dan mikroba mati (Mitrol, 2006). Sterbac digunakan untuk sanitasi sepatu dengan

konsentrasi 20 ppm.

Soaking solution merupakan larutan perendaman yang digunakan untuk

mencegah penyusutan udang yang diakibatkan oleh proses yang terjadi selama

pengolahan. Soaking solution yang digunakan pada proses produksi mengandung

garam fosfat.

4.4 Aplikasi Sistem Rantai Dingin pada Pabrik Pembekuan Udang
Vannamei

Proses pembekuan udang merupakan salah satu cara pengolahan hasil

perikanan yang bertujuan untuk mengawetkan makanan. Pembekuan dapat

menghambat pertumbuhan mikroorganisme, menahan reaksi kimia, dan aktivitas

enzim (Nuryani, 2006). Proses pembekuan udang terdiri dari beberapa tahapan

mulai dari pengadaan bahan baku sampai penyimpanan dalam cold storage.

Proses produksi harus menerapkan rantai dingin mulai dari pengadaan bahan baku

sampai distribusi produk. Proses pembekuan udang dilakukan dengan cepat untuk
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mengurangi pengeringan dan meningkatkan mutu produk. Diagram alir tahapan

proses pembekuan udang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram Alir Tahapan Proses Pembekuan Udang (PT. Surya Alam Tunggal,
2016)

Penyimpanan (cold storage)
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4.4.1 Bahan Baku

Pengadaan bahan baku udang di PT. Surya Alam Tunggal dilakukan setiap

hari oleh divisi pembelian mulai pukul 07.00 sampai 15.00. Pengiriman udang

dari pemasok dilakukan dengan menggunakan truk. Udang diletakkan dalam box

yang diberi pecahan-pecahan es dan air dingin. Pecahan es diletakkan di dasar dan

disusun secara bergantian dengan udang, kemudian ditambahkan air dingin

sehingga seluruh bagian udang terendam. Proses pembongkaran bahan baku dapat

dilihat pada Gambar 6(a).

(a) (b)

Gambar 6. Proses Pengadaan Bahan Baku (a) Pembongkaran Bahan Baku, (b) Proses
Penerimaan Bahan Baku (PT. Surya Alam Tunggal, 2016)

Pembongkaran udang dilakukan dengan cara memindahkan udang pada

keranjang-keranjang. Suhu yang harus dicapai pada proses ini adalah 3-5 °C.

Suhu ini telah sesuai dengan standar rantai dingin yang digunakan untuk

mempertahankan kualitas udang dan mencegah kerusakan udang. Menurut

Indarwati (2001), penerimaan bahan baku harus dilakukan dengan cepat, higienis,

terlindung dari panas matahari, pengaruh panas, dan penularan kotoran. Proses

penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 6(b).
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Proses sortir dilakukan setelah proses penerimaan bahan baku selesai.

Penyortiran dilakukan berdasarkan bau dan kulit udang yang lunak akibat

pergantian kulit (molting). Standar kualitas udang yang baik dapat menetukan

kualitas produk udang yang akan diekspor. Standar kualitas udang yang ada di PT.

Surya Alam Tunggal dibagi menjadi tiga macam, yaitu first quality, second

quality, dan broken. Pemisahan udang berdasarkan kualitas dapat dilihat pada

Tabel 4.

Tabel 4. Pemisahan udang berdasarkan kualitas

Kualitas
Udang

PT. Surya Alam Tunggal Wahyudi

First
Quality

 Kulit utuh

 Tidak busuk
 Tidak cacat pinggang

 Tekstur keras
 Tidak berwarna merah

 Bentuk utuh

 Antar ruas kokoh
 Warna bening, transparan

 Tekstur elastis
 Bau khas udang segar
 Kulit punggung utuh

 Ekor utuh
 Tidak berlumut

 Tidak berpasir
Second
Quality

 Warna berubah dan
kulit lunak

 Tekstur agak lembek
dan punggung patah

 Kaki tidak lengkap,
kulit dan ekor geripis

 Bentuk tidak utuh sedikit

cacat, ekor patah, grepes

 Warna pucat, tekstur

lembek, tidak berbau

busuk

Broken  Patah total dan bau
busuk

 Terdapat bercak hitam
(black spot) pada ekor,
punggung, dan sirip

 Bentuk cacat, warna pucat

 Tidak berbau busuk,

tekstur lembek,Warna

berubah menjadi merah

 Kulit tipis
Sumber: PT. Surya Alam Tunggal (2016); Wahyudi (2003)
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Menurut Wahyudi (2003), udang yang memiliki mutu di bawah standar

ditandai oleh warna kemerah–merahan pada bagian punggung, tekstur lunak,

terjadi black spot, terjadi kerusakan fisik seperti ekor yang patah dan kulit yang

pecah. Udang dilakukan pemisahan berdasarkan kriteria mutu untuk mengetahui

kualitas yang ada pada setiap udang.

4.4.2 Penimbangan

Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat udang per batch

keranjang yang lolos. Skala timbangan telah dikalibrasi sebelum proses

penimbangan dimulai. Penimbangan dilakukan tiga kali selama proses produksi.

Proses penimbangan dilakukan dengan cepat untuk menjaga suhu udang agar

tidak terjadi penurunan.

Penimbangan I dilakukan setelah melalui proses pensortiran bahan baku

udang. Penimbangan II dilakukan untuk mengelompokkan udang berdasarkan

jenis dan ukuran setelah proses sortasi. Proses ini dilakukan untuk mempermudah

proses berikutnya, yaitu PTNK (Potong Timbang Naik Kupas). Penimbangan III

dilakukan setelah proses glazing pada pembekuan dengan metode IQF. Menurut

Saulina (2009), penimbangan dilakukan untuk mengetahui jumlah udang yang

akan dibekukan. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan proses perhitungan.

Tujuan dilakukan penimbangan adalah untuk mengetahui berat udang

yang diterima oleh pabrik sehingga dapat diketahui harga yang harus dibayar ke

pemasok. Jumlah udang yang diterima oleh pabrik tergantung pada udang yang

dikirim oleh pemasok dan permintaan dari konsumen.
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4.4.3 Pencucian

Pencucian udang dilakukan dengan menggunakan larutan aquaplus dan air

dingin. Proses pencucian dilakukan tiga kali selama proses produksi. Suhu pada

proses pencucian I, II, dan III adalah 1-5 °C. Suhu tersebut dijaga dengan cara

memberi es pada air pencuci. Suhu rendah harus dipertahankan untuk menjaga

rantai dingin. Menurut Indarwati (2001), semua air pencucian yang digunakan

adalah air bersih yang dapat diminum oleh manusia dan diberi es untuk menjaga

suhu agar tidak lebih dari 5 °C.

Pencucian I dilakukan dengan mencelupkan udang ke dalam air yang telah

diberi larutan aquaplus 50 ppm dalam mesin yang dilengkapi dengan conveyor

belt dan terhubung langsung dengan proses sortasi. Cara pencucian dengan mesin

ini yaitu udang dimasukkan ke dalam mesin tersebut yang sebelumnya telah

diberi air sebanyak 250 liter, kemudian mesin tersebut akan mengaduk udang

selama 5 menit, setelah itu udang ditampung pada keranjang plastik. Tujuan

pencucian I adalah untuk mereduksi jumlah mikroba awal dan menghilangkan

kotoran yang menempel pada udang. Saulina (2009) menyatakan bahwa tujuan

dilakukan pencucian untuk menghilangkan lendir dan kotoran.

Pencucian II dilakukan setelah proses PTNK (Potong Timbang Naik

Kupas). Tujuan pencucian II adalah untuk menghilangkan bakteri yang ada pada

udang. Indarwati (2001) menyatakan bahwa udang yang telah dipotong pada

bagian kepala, dicuci di dalam bak pencucian dengan menggunakan air yang

mengandung klorin 10-15 ppm.
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Pencucian III dilakukan setelah proses soaking. Pencucian dilakukan

dengan cara melewatkan keranjang udang ke dalam larutan aquaplus 50 ppm.

Tujuan dilakukan pencucian untuk menghilangkan kandungan bahan soaking.

Menurut Indarwati (2001), pencucian III dilakukan dengan menggunakan dua bak

pencucian. Bak pencucian I berisi air yang mengandung klorin 10 ppm. Bak

pencucian II tidak mengandung klorin. Proses pencucian yang dilakukan oleh PT.

Surya Alam Tunggal telah memenuhi standar, namun tidak dilakukan pengecekan

suhu secara berkala.

4.4.4 Sortasi

Sortasi dilakukan untuk mengelompokkan udang berdasarkan ukuran,

mutu, dan warna. Sortasi mutu dilakukan setelah proses penerimaan bahan baku.

Sortasi ukuran dilakukan setelah proses pencucian I selesai. Udang yang telah

mengalami proses pencucian akan masuk ke mesin sortasi dengan bantuan

conveyor belt.

Mesin sortasi memiliki beberapa rol dengan jarak yang berbeda. Jarak rol

dapat diatur sehingga udang dengan ukuran lebih kecil dari jarak rol akan jatuh.

Mesin sortasi digunakan untuk sortasi udang dalam jumlah banyak (10-20 ton)

sehingga proses penyortiran udang lebih cepat. Udang yang telah keluar dari

mesin sortasi akan ditampung dalam keranjang dan diberi es.

Suhu udang selama proses sortasi maksimum 5 °C. Indarwati (2001)

menyatakan bahwa sortasi adalah kegiatan memisahkan udang berdasarkan size,

mutu dan ukuran. Sortasi dilaksanakan dengan benar, cepat, dan selalu terjaga
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pada suhu tidak lebih dari 5 °C. Proses sortasi yang dilakukan di PT. Surya Alam

Tunggal telah dilakukan dengan benar dan cepat, namun tidak dilakukan

pengecekan suhu secara berkala. Proses sortasi ukuran udang dapat dilihat pada

Gambar 7.

Gambar 7. Proses Sortasi Udang (PT. Surya Alam Tunggal, 2016)

4.4.5 PTNK (Potong Timbang Naik Kupas)

PTNK (Potong Timbang Naik Kupas) merupakan proses pemotongan

kepala, pengupasan kulit udang, penyiletan bagian punggung, penyudetan usus,

dan penghilangan ekor sesuai dengan permintaan konsumen. PTNK (Potong

Timbang Naik Kupas) dilakukan setelah proses sortasi. Proses ini membutuhkan

banyak pekerja karena jumlah udang yang banyak.

Selama proses berlangsung, udang diletakkan dalam keranjang dan diberi

es. Keranjang yang berisi udang dan es diletakkan diatas meja stainless steel.

Suhu pada proses ini maksimum 5 °C. Udang yang telah dipotong diletakkan

kembali dalam keranjang dan diberi es. Suhu pada proses ini harus dijaga untuk

mempertahankan rantai dingin. Menurut Indarwati (2001), udang yang akan
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dipotong diletakkan diatas meja dan diberi es curai agar suhu udang tidak lebih

dari 5 °C. Semua meja yang digunakan dalam proses pemotongan kepala terbuat

dari bahan stainless steel. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bahan

baku karena pengkaratan pada meja. Pengecekan suhu pada proses ini tidak

dilakukan secara berkala. Suhu seharusnya diukur dengan menggunakan

thermocouple.

4.4.6 Soaking

Soaking adalah proses perendaman udang menggunakan larutan yang

mengandung bahan kimia tertentu. Tujuan soaking adalah untuk mencegah

penyusutan atau pengkerutan udang selama proses. Proses soaking dilakukan

dengan merendam udang dalam air dingin yang telah ditambahkan larutan garam

fosfat.

Suhu pada proses soaking maksimum 5 °C. Prinsip yang digunakan mesin

soaking yaitu dengan kecepatan putaran atau rpm yang dapat mengubah larutan

menjadi homogen sehingga mudah diserap oleh pori-pori udang dan dapat

mengembalikan berat udang. Proses soaking diawali dengan perendaman dalam

larutan garam fosfat sebanyak 1%, kemudian dilakukan pengadukan selama 1-2

jam. Garam fosfat merupakan senyawa alkali fosfat yang berfungsi sebagai anti

sineresis. Mekanisme kerja garam fosfat adalah dengan meningkatkan PH udang

sehingga menjauhi titik isoelektrisnya. Hal tersebut menyebabkan aktin miosin

pada udang merenggang dan water holding capacity meningkat sehingga cairan

dalam udang dapat dipertahankan. Kecepatan pengadukan diatur tidak terlalu
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cepat agar produk tidak rusak. Perbandingan larutan soaking dan udang adalah 1:1

atau 2:1 tergantung pada permintaan konsumen.

4.4.7 Pembekuan

Terdapat tiga macam bentuk udang vannamei yang diproduksi PT. Surya

Alam Tunggal, yaitu Individual Quick Freezing (IQF), Added Value Product

(AVP), dan Block Frozen (BF). Perbedaan pada tiga macam produk tersebut

adalah pada metode pembekuan dan produk akhir. Metode pembekuan udang

yang ada di PT. Surya Alam Tunggal adalah IQF dan CPF. Suhu pada setiap

mesin pembekuan harus dijaga pada suhu rendah agar udang cepat membeku.

Suhu rendah dapat membunuh mikroba dan mencegah kerusakan pada produk

udang. Selain itu, suhu rendah dapat mempertahankan rantai dingin.

Produk udang IQF merupakan produk udang yang dibekukan secara

individu. Udang yang telah dipotong atau dikupas dan telah mengalami proses

soaking atau tidak (sesuai permintaan konsumen) dibekukan untuk produk IQF.

Udang yang telah ditimbang akan dibekukan dengan cara melewatkan dalam

Tunnel Freezer. Dalam Tunnel Freezer, udang dibekukan secara cepat dengan

udara dingin dari amonia. Waktu pembekuan udang tergantung pada ukuran

udang. Suhu Tunnel Freezer untuk membekukan udang adalah -36,5-(-40) °C.

Suhu udang yang keluar dari Tunnel Freezer adalah -15-(-17) °C dan langsung

dimasukkan dalam keranjang-keranjang plastik.

Proses glazing dilakukan pada udang yang telah keluar dari Tunnel

Freezer. Tujuan glazing untuk mencegah dehidrasi udang saat pengemasan dan
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distribusi. Proses glazing dilakukan dengan air tawar dingin yang memiliki suhu

1-3 °C. Menurut Wahyudi (2003), tujuan utama glazing adalah mengurangi

penguapan air pada bahan untuk mencegah pengeringan. Glazing dilakukan

dengan cara menyiram air yang memiliki suhu antara 0-5 °C ke dalam kotak yang

berisi udang. Pembekuan udang dengan menggunakan Tunnel Freezer dapat

dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Pembekuan udang dengan menggunakan Tunnel Freezer (PT. Surya Alam
Tunggal, 2016)

Produk AVP diproduksi dengan menggunakan udang yang telah melewati

proses pencucian dan soaking. Udang yang digunakan untuk menghasilkan

produk AVP harus melalui proses pelurusan (stretching) dan penyayatan pada

bagian perut kurang lebih 5-6 sayatan. Proses pelurusan dilakukan dengan cara

menempatkan udang pada cetakan, kemudian udang ditekan pada bagian

punggung sampai lurus dan memiliki panjang 14-15 cm. Setelah itu, dilakukan

proses soaking kembali untuk mengembalikan berat udang yang telah mengalami

penyusutan. Udang yang telah melalui proses soaking kemudian disusun dalam
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styrofoam dan dikemas secara vakum. Pembekuan untuk produk AVP dilakukan

dengan menggunakan mesin IQF pada suhu -40 °C.

Proses pembekuan produk BF dilakukan dengan menyusun udang dalam

pan. Pan kemudian diisi dengan air sampai menutupi udang. Bagian atas pan

ditutup dengan plat yang telah dilapisi plastik. Pan yang telah ditutup dimasukkan

dalam mesin Contact Plate Freezer. Pembekuan dilakukan selama 2-3 jam

dengan suhu -40-(-45) °C. Kapasitas satu mesin Contact Plate Freezer adalah

1000 kg. Pelepasan udang dari pan telah pembekuan dilakukan dengan cara

melepaskan plat penutup dan melakukan penyemprotan udang di dalam pan

dengan air. Selanjutnya, dilakukan proses glazing dengan air tawar dingin. Mesin

Contact Plate Freezer dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Mesin Contact Plate Freezer (PT. Surya AlamTunggal, 2016)

4.4.8 Pengemasan

Jenis pengemas yang digunakan oleh PT. Surya Alam Tunggal adalah

primer, sekunder, dan tersier. Pengemasan bertujuan untuk mencegah kontak

secara langsung antara udang dengan lingkungan luar. Bahan pengemas yang
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digunakan antara lain plastik polyethylene (PE) polos, printing polybag, tray

styrofoam, inner carton, dan master.

Printing polybag digunakan sebagai pengemas primer, kemudian dikemas

kembali dengan inner carton sebagai pengemas sekunder, dan master carton

sebagai pengemas tersier. Kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi produk

dari kerusakan, mencegah rusaknya ice block karena lapisan lilin yang dapat

mempertahankan suhu rendah, dan dapat mempermudah penyusunan. Pengemas

tersier berfungsi untuk melindungi produk dari lingkungan luar dan

mempermudah proses pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Suhu produk

pada saat proses pengemasan maksimum 5 °C, sedangkan suhu ruangan

maksimum 16 °C.

4.4.9 Pendeteksian Logam

Pendeteksian logam dilakukan untuk mendeteksi adanya bahan logam

yang mengkontaminasi produk. Rantai dingin pada proses ini dijaga dengan

mempertahankan suhu produk dibawah 5 °C. Setiap produk yang telah dikemas

dengan kemasan primer dilewatkan dalam metal detector untuk mendeteksi

keberadaan logam dan benda asing yang ada dalam produk. Produk yang

terdeteksi mengandung logam, harus dipisahkan dan ditelusuri. Produk yang

terbukti terkontaminasi akan dibuang, sedangkan produk sisa yang aman akan

mengalami deforst, dan dibekukan kembali.



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL APLIKASI SISTEM RANTAI SEPTYN D.H.

4.4.10 Penyimpanan

Cold  storage merupakan ruang penyimpanan dingin untuk menyimpan

produk yang telah dibekukan namun belum siap didistribusikan. Cold  storage

yang ada di PT. Surya Alam Tunggal berhubungan dengan area produksi sehingga

produk dapat langsung disimpan. Kapasitas dalam satu cold storage adalah 1000

ton. Cold  storage yang ada digunakan untuk menyimpan produk siap ekspor dan

produk setengah jadi. PT. Surya Alam Tunggal memiliki dua buah cold storage

yang dilengkapi dengan ante room.

Penyusunan master carton dalam cold storage dilakukan diatas plat kayu

atau plastic fiber yang diletakkan pada rak-rak besi dengan bantuan fork lift.

Master carton dari area produksi dibawa ke ante room dengan menggunakan troli.

Master carton selanjutnya disusun pada plat secara manual. Tumpukan master

carton dipindahkan dari ante room ke cold storage dengan menggunakan fork lift.

Suhu di dalam cold storage adalah -20± 2 °C, sedangkan suhu pada ante room

adalah 5-7 °C. Kondisi tersebut harus tetap dipertahankan agar produk tidak

mengalami perubahan mutu akibat adanya fluktuasi suhu. Menurut Saulina

(2009), udang beku yang telah dikemas dalam master carton disimpan dalam

ruang penyimpanan beku dengan suhu berkisar antara -20-(-28) °C. Penyimpanan

produk dilakukan diatas plat yang memiliki rongga.

Kestabilan suhu pada cold storage dijaga dengan bantuan air curtain yang

dapat menghalangi pertukaran udara dari ante room dan cold storage. Bagian ante

room yang terhubung ke luar gedung dilengkapi dengan sistem insulasi yaitu

bahan karet yang dipasang pada sekeliling dinding. Bahan karet yang dipasang
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yang bertindak sebagai penutup bagi celah kecil antara dinding dengan kontainer

saat proses pemindahan produk ke kontainer. Kontainer digunakan untuk proses

distribusi produk ke konsumen.

4.4.11 Distribusi Produk

Produk yang dihasilkan oleh PT. Surya Alam Tunggal di distribusikan ke

luar Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT. Surya Alam Tunggal  merupakan

produk udang yang mudah mengalami kerusakan, sehingga sistem rantai dingin

selama proses distribusi perlu diperhatikan. Metode distribusi yang digunakan

adalah FIFO (First In First Out). FIFO yaitu produk yang pertama kali disimpan

adalah produk yang pertama kali didistribusikan. Prinsip ini berguna untuk

mencegah penurunan kualitas produk karena penyimpanan yang terlalu lama.

Produk diangkut menggunakan truk kontainer menuju ke pelabuhan.

Kontainer yang digunakan untuk mengangkut produk dilengkapi dengan mesin

pendingin yang diatur pada kisaran suhu -25 °C hingga -22 °C. Proses pengiriman

produk harus dilakukan dengan waktu yang relatif cepat. Pengiriman yang

dilakukan PT. Surya Alam Tunggal setiap minggunya sekitar 9 kontainer.

Rantai dingin pada setiap proses selalu dipertahankan untuk meningkatkan

mutu produk udang beku. Rantai dingin dipertahankan dengan cara menjaga suhu

di bawah 5 °C. Rantai dingin di PT. Surya Alam Tunggal telah diterapkan dari

proses penerimaan bahan baku sampai proses distribusi produk akhir udang beku.
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V SIMPULAN DAN SARAN

5.1       Simpulan

Produk udang beku yang dihasilkan PT. Surya Alam Tunggal adalah Block

Frozen, Individual Quick Freezing, dan Added Value Product. Masing-masing

produk memiliki standar tertentu sesuai dengan permintaan konsumen. Proses

produksi udang beku dilakukan dengan menerapkan sistem rantai dingin.

Simpulan penerapan sistem rantai dingin di PT. Surya Alam Tunggal yaitu:

1. Aplikasi sistem rantai dingin pada PT. Surya Alam Tunggal telah

diterapkan dengan baik. Rantai dingin diterapkan mulai dari proses

pengadaan bahan baku hingga proses pendistribusian produk. Namun,

pengecekan suhu pada setiap proses tidak dilakukan secara berkala.

2. Rantai dingin pada produksi udang beku dipertahankan dengan

menggunakan suhu rendah, yaitu di bawah 5 °C. Suhu rendah dapat

menurunkan aktivitas mikroba dan mencegah kerusakan pada produk.

Cara untuk menjaga suhu udang agar tetap di bawah 5 °C adalah dengan

diberi es atau air dingin. Faktor penting dalam penerapan rantai dingin

selama proses produksi udang beku adalah waktu dan suhu pada proses

produksi dan distribusi hingga ke negara tujuan.

5.2        Saran

1.    PT. Surya Alam Tunggal perlu meningkatkan pengecekan suhu secara

berkala pada setiap proses produksi udang beku agar sistem rantai dingin

dapat dipertahankan.



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL APLIKASI SISTEM RANTAI SEPTYN D.H.

2.      Proses PTNK (Potong Timbang Naik Kupas) sebaiknya ditambahkan es

yang cukup untuk mempertahankan suhu rendah yaitu dibawah 5 °C,

sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

3.     PT. Surya Alam Tunggal sebaiknya melakukan pengecekan kelengkapan

baju kerja yang digunakan oleh pekerja secara berkala, terutama pada

sepatu boots yang mudah berlubang, sehingga kontaminasi dapat dicegah.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Denah lokasi PT. Surya Alam Tunggal

Sumber: Google Map (2015)
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Lampiran 2. Bangunan PT. Surya Alam Tunggal

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)
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Lampiran 3. Struktur Organisasi PT. Surya Alam Tunggal

Sumber: PT. Surya Alam Tunggal (2015)
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Lampiran 4. Jadwal kerja di PT. Surya Alam Tunggal

HARI Staff Karyawan

Jam Keterangan Jam Keterangan

Senin -

Kamis

08.00 – 12.00 Jam kerja 07.00 – 12.00 Jam kerja

12.00 – 13.00 Jam istirahat 12.00 – 13.00 Jam istirahat

13.00 – 16.00 Jam kerja 13.00 – 15.00 Jam kerja

Jumat 08.00 – 11.30 Jam kerja 07.00 – 11.30 Jam kerja

11.30 – 13.00 Jam istirahat 11.30 – 13.00 Jam istirahat

13.00 – 16.00 Jam kerja 13.00 – 15.00 Jam kerja

Sabtu 08.00 – 12.00 Jam kerja 07.00 – 12.00 Jam kerja

12.00 – 13.00 Jam istirahat

13.00 – 14.00 Jam kerja

Sumber: PT. Surya Alam Tunggal (2016)
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Lampiran 5. Sarana dan prasarana dalam produksi pembekuan udang

Sarana Prasarana

 Ruang bongkar pembelian

 Ruang tamu bagian

pembelian

 Ruang bagian pembelian

 Ruang produksi

 Ruang potong kepala

 Ruang timbang awal saat

pembelian

 Ruang timbang

 Ruang sortir

 Ruang pembentukan ice

flake

 Cold storage

 Ruang seragam

 Ruang IQF

 Ruang CPF

 Ruang soaking

 Gudang untuk pengemasan.

 Mesin sortasi

 Soaking machine

 Contact Plate Freezer

 Mesin cabut pan

 Tunnel freezer

 Cooler unit

 Ice flake machine

 Hot water tank

 Liquid  separator

 Steam boiler

 Cooking  steam

 Mesin  penutup

 Metal detector

 Mesin  vakum

 Strapping  band

 Receiver

 Kompresor

 Kondensor

 Pompa air

 Ice storage

 Ante room

 cold storage

 Genset

 Container

 Timbangan

 Inner pan, bak

Sumber: PT. Surya Alam Tunggal (2016)
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Lampiran 6 Jenis-jenis udang beku berdasarkan proses pengolahannya

Gambar Keterangan

Head On (HO)

Head On merupakan produk

udang beku yang masih utuh tanpa

pemotongan kepala.

Head Less (HL)

Head Less merupakan produk

udang beku tanpa kepala yang

masih mempunyai kulit dan ekor.

Peeled Deveined Tail On (PDTO)

Peeled Deveined Tail On

merupakan produk udang beku

tanpa kepala, kulit, dan dilakukan

pencabutan usus, tetapi masih

memiliki ekor.

Easy Peel

Easy Peel merupakan produk

udang tanpa kepala, tetapi masih

memiliki kulit dan ekor serta

dilakukan pembelahan bagian

punggung.
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Lampiran 6. Jenis-jenis udang beku berdasarkan proses pengolahannya (lanjutan)

Cooked

Cooked merupakan produk

udang beku yang dimasak

dahulu menggunakan uap panas

sebelum dibekukan.

Added Value Product (AVP)

Added Value Product

merupakan produk udang beku

tanpa kepala, kulit, ekor, dan

telah dicabut ususnya dengan

tambahan perlakuan pelurusan.

Sumber: PT. Surya Alam Tunggal (2016)
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