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RINGKASAN 

ERY ERAWATI. Optimalisasi Pada Tahap Penanganan Bahan Baku 
Rajungan (Portunus pelagicus) Sebagai Produk Pengalengan di PT. Pan 
Putra Samudra, Rembang Jawa Tengah. Dosen Pembimbing 
Dr.Kismiyati,Ir., M.Si. 

 
 Rajungan termasuk salah satu hasil perikanan yang umumnya bersifat 

perishable food  (mudah rusak/busuk). Sifat rajungan yang mudah mengalami 

pembusukan dapat menimbulkan masalah dalam pendistribusiannya, terutama 

untuk keperluan ekspor yang memerlukan persyaratan mutu cukup ketat. Adanya 

permasalahan tersebut bisa diatasi apabila sejak awal bahan baku rajungan sudah 

mendapatkan penanganan yang baik. 

 Tujuan dari dilakukannya Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk 

mengetahui tahapan penerimaan bahan baku rajungan, mengetahui bahan baku 

rajungan yang baik dan berkualitas sesuai standart ekspor, mengetahui 

permasalahan yang sering dihadapi dalam penanganan bahan baku rajunagan pada 

perusahaan pengalengan rajungan dan mengetahui usaha optimalisasi penanganan 

bahan baku rajungan yang dilakukan oleh PT. Pan Putra Samudra 

Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2015 – 13 

Februari 2015 di PT. Pan Putra Samudra, Rembang Jawa Tengah. Metode kerja 

yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah pengamatan langsung dan 

wawancara pada perusahaan yang  terkait sehingga dapat diperoleh data primer 

dan data sekunder. 

Usaha optimalisasi penanganan bahan baku yang dilakukan PT. Pan Putra 

Samudra yaitu menjaga rantai dingin proses, melakukan pengujian organoleptik, 

uji kimia chloramphenicol dan uji mikrobiologi bahan baku, pemilihan bahan 

baku yang akan dilakukan penundaan, mengawasi dan memperketat penyusutan 

bahan baku pada proses penanganan seperti pada pengambilan shell rajungan, 

melakukan pemerasan air rajungan, dan meminimalisir human error dari 

karyawan serta proses mixing secara tepat sesuai nilai organoleptik.  
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SUMMARY 

 

ERY ERAWATI. Optimization in handling raw materials crab (Portunus 
pelagicus) ass a product canning at PT. Pan Putra Samudra, Rembang 
Central Java. Academic advisor Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. 

 

 Rajungan is one of fishery products which is generally perishable food 

(easly damaged). The nature of rajungan that is easily undergo decay could lead to 

problems in the distribution, especially for export purpose the requirements of 

quality of requiring strict enough. The existence problems can be overcome if 

since the beginning of the rajungan raw material handling getting treatment good.  

 The purpose of field work practice was to know the stages of raw material 

rajungan receiving, know the raw material rajungan good and in accordance 

standart quality export, know the problems frequently encountered in handling 

raw materials rajungan to companies rajungan canning and know the optimization 

of handling raw materials rajungan was done by PT. Pan Putra Samudra. 

 Field work practices was done on January 11 to February 12, 2015. 

Method used in Field work practices this is direct observation and interview 

related to companies to get primaru data and secondary data. 

 The optimization of raw materials by PT. Pan Putra Samudra is to keep 

cold chain of the process, organoleptic assay, chemical assay chloramphenicol and 

the microbiology raw materials assay. The raw material that will be the delay, 

supervise and tighten depreciation of raw materials to the process of handling as 

in taking of shell rajungan, sqeeze rajungan water, and minimized human error of 

employess as well as the process of mixing in exactly corresponding organoleptic 

value. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu komoditas perikanan yang saat ini menjadi andalan ekspor non 

migas adalah rajungan (Portunus pelagicus). Rajungan merupakan hasil perikanan  

yang  potensial.  Di  Indonesia  rajungan merupakan  komoditas  perikanan  yang  

diekspor terutama ke negara Amerika, yaitu mencapai 60% dari total hasil 

tangkapan rajungan. Rajungan juga diekspor ke  berbagai  negara  dalam  bentuk  

segar  yaitu  ke Singapura dan Jepang, sedangkan yang dalam bentuk olahan 

diekspor ke Belanda ( Sulmartiwi dan Juwita, 2010).  

Rajungan termasuk salah satu hasil perikanan yang umumnya bersifat 

perishable food  (mudah rusak/busuk). Pembusukan akan segera terjadi setelah 

hewan tersebut mati jika tidak dilakukan pengolahan dan penanganan pasca panen 

yang baik. Penurunan mutu pada daging rajungan terutama disebabkan oleh 

aktivitas enzim dan bakteri (Indriyani, 2006). 

Rajungan termasuk dalam makanan yang cepat mengalami pembusukan 

sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pendistribusiannya, terutama untuk 

keperluan ekspor yang memerlukan persyaratan mutu cukup ketat. Adanya 

permasalahan tersebut bisa diatasi apabila sejak awal rajungan sudah 

mendapatkan penanganan yang baik. Selanjutnya rajungan diolah menjadi produk 

pangan yang bisa tahan terhadap proses pembusukan (Indriyani, 2006) yang 

dalam hal ini adalah proses pengalengan. 

Bahan baku rajungan yang berkualitas akan menghasilkan produk ahkir  

pengalengan yang baik, maka perlu dilakukan optimalisasi pada penanganan 
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bahan baku rajungan sebelum proses pengalengan untuk menjamin mutu produk 

ahkir pengalengan rajungan yang memenuhi standart ekspor yang ada sehingga 

dapat diterima oleh pasar baik dalam negeri maupun luar negeri .   

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Mengetahui tahapan penerimaan bahan baku rajungan di PT. Pan Putra 

Samudra 

2. Mengetahui bahan baku rajungan yang baik dan berkualitas sesuai 

standart ekspor  

3. Mengetahui permasalahan yang sering dihadapi dalam penanganan 

bahan baku rajunagan pada perusahaan pengalengan rajungan. 

4.  Mengetahui usaha optimalisasi penanganan bahan baku rajungan yang 

dilakukan PT. Pan Putra Samudra 

1.3 Manfaat  

Praktek kerja ini diharapkan meningkatkan wawasan, pengetahuan, 

pengalaman dan ketrampilan mahasiswa mengenai optimalisasi penanganan bahan 

baku rajungan pada proses pengalengan rajungan dengan cara memadukan teori 

yang diterima dan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu untuk melatih 

mahasiswa menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang nantinya 

akan digeluti setelah lulus. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi  

Klasifikasi rajungan menurut Suwignyo (1989) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 
Phylum : Arthropoda 
Class     : Crustacea 
Ordo   : Decapoda 
Family  : Portunidae 
Genus   : Portunus 
Spesies : Portunus pelagicus 

2.2 Morfologi 

 Morfologi rajungan adalah memiliki bentuk tubuh ramping dengan capit 

yang panjang, karapas berbentuk bulat pipih, sebelah kiri kanan mata terdapat duri 

yang berjumlah 9 buah, dimana duri yang terahkir berukuran lebih panjang. 

Rajungan memiliki 5 pasang kaki, yang terdiri dari 1 pasang kaki (capit) yang 

berfungsi sebagai pemegang, 3 pasang kaki sebagai kaki jalan, dan 1 pasang kaki 

yang berfungsi sebagai dayung untuk berenang (Nontji, 1986). Ada perbedaan 

warna jantan dan betina. Warna jantan adalah dasar biru dengan bercak-bercak 

putih terang sedangkan jenis betina dasar hijau kotor dengan bercak-bercak putih 

kotor (Soim, 1994). Morfologi Rajungan dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 
  Gambar 2.1. Morfologi Rajungan (Portunus pelagicus) 
                          (Sumber : Juwana dan Kasijan, 2000) 
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2.3 Habitat dan Penyebaran  
 
 Jenis rajungan ini hidup di daerah pantai berpasir lumpur dan di perairan 

hutan mangrove. Mereka membenamkan diri di dalam pasir.  Kedalaman  perairan  

tempat  rajungan  ditemukan  berkisar antara  0-60  meter. Substrat  dasar  habitat  

sangat  beragam  mulai  dari  pasir  kasar, pasir halus, pasir bercampur lumpur, 

sampai perairan yang ditumbuhi lamun (Juwana dan Kasijan, 2000). Rajungan  

hidup  di  daerah  estuaria kemudian  bermigrasi  ke  perairan  yang  mempunyai  

salinitas  lebih  tinggi. Pada saat fase  larva rajungan masih  bersifat  planktonik  

yang  melayang-layang  di lepas  pantai  dan  kembali  ke  daerah  estuaria  setelah  

mencapai  rajungan  muda. Saat  masih  larva,  rajungan  cenderung sebagai 

pemakan planton, semakin besar ukuran tubuh, rajungan akan menjadi omnivora 

atau pemakan segala.  Jenis makanan   yang  disukai  saat  masih  larva  antara  

lain  udang-udangan  seperti rotifera  sedangkan  saat  dewasa,  rajungan  lebih  

menyukai  ikan  rucah,  bangkai binatang,  siput,  kerang-keranganyang siap 

memasuki masa perkawinan akan bermigrasi di daerah pantai dan akan kembali 

ke laut untuk menetaskan telurnya (Soim, 1994). 

2.4 Jenis-Jenis Rajungan 

Selain jenis rajungan Portunus pelagicus, jenis rajungan yang umum 

dimakan (edible crab) adalah jenis-jenis yang berukuran cukup besar yaitu sub 

famili Portuninae dan Podopthalminae. Jenis-jenis rajungan yang terdapat di 

pasar-pasar di Indonesia adalah rajungan Jawa (Portunus pelagicus). Jenis yang 

kurang umum tetapi masih sering dijumpai di pasar adalah rajungan bintang 

(Portunus sanguinolentus), rajungan angin (Podophthalmus vigil) dan rajungan 

karang (Charybdis feriatus). Jenis-jenis lainnya yang termasuk cukup besar dan 
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biasa dimakan tetapi jarang dijumpai di pasar-pasar adalah Charybdis lucifera 

Charybdis natatas, Charybdis cruciata, Thalamita danae, Thalamita puguna, dan  

Thalamita spimmata (Juwana dan Kasijan, 2000).  

2.5 Rajungan Sebagai Bahan Baku Pengalengan 

 Rajungan yang sering digunakan sebagai bahan baku pengalengan 

rajungan adalah jenis Portunus pelagicus. Rajungan yang digunakan sebagai 

bahan baku harus dalam keadaan hidup atau segar,tidak kopong dan tidak dalam 

keadaan moulting, tidak terdapat bau asing (bau minyak tanah, solar, amonia, dan 

lain-lain), daging tidak dalam keadaan lunak atau hancur (Purwaningsih, 2005). 

Sedangkan berdasarkan  SNI 01-6929.2-2002 bahan baku daging rajungan dalam 

kaleng secara pasteurisasi adalah rajungan segar dengan mutu yang baik. Bentuk 

bahan baku berupa rajungan segar yang belum mengalami penyiangan atau 

pengolahan lain, asal bahan baku dari perairan yang tidak tercemar oleh 

pencemaran kimia, biologi dan fisika. Mutu bahan baku harus bersih, bebas dari 

setiap bau yang menandakan pembusukan, bebas dari tanda dekomposisi dan 

pemalsuan, bebas dari sifat-sifat alamiah lain yang dapat menurunkan mutu serta 

tidak membahayakan kesehatan. Secara organoleptik bahan baku harus mempunyai 

karakteristik kesegaran seperti kenampakan yang utuh, bersih, cemerlang, cangkang 

keras, kokoh dan kuat serta segar, sedangkan daging kepiting yang sudah busuk 

dapat dilihat dari kulitnya yang terbuka dan merenggang, daging telah mengering 

dan tidak terdapat lagi cairan dalam kulit, sedangkan warna daging mungkin 

berubah, agak asam dan berbau busuk (Moeljanto, 1992). 
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2.6 Pengelompokan Daging Rajungan 

  Daging rajungan yang digunakan sebagai bahan baku produk pengalengan 

menurut Widhiastuti (2010) di kelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan 

letaknya pada tubuh rajungan dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pengelompokan daging rajungan berdasarkan letaknya (warna biru) 
(Sumber : Widhiastuti, 2010) 

 Berdasarkan letaknya daging rajungan sebagai bahan baku pengalengan 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu daging colossal dan jumbo lump, 

daging backfin, daging spesial, daging claw meat dan daging claw fingers. 

 a. Colossal dan Jumbo Lump  

 Merupakan  daging  berwarna  putih  cerah.  Terdiri  dari  dua  daging  

besar yang  tersambung  pada  kaki  renang  rajungan.  Daging  colossal  biasanya  

berasal dari  rajungan  yang  berukuran  lebih  besar  daripada  daging  jumbo  
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lump (Widhiastuti, 2010). Daging colossal dan jumbo lump dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 dan 2.4. 

 

 

    

 

   
 
 

Gambar 2.3. Daging colossal 
( Sumber : Widhiastuti, 2010) 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. Daging jumbo lump 

( Sumber : Widhiastuti, 2010) 
 

 b. Backfin 

 Backfin  merupakan  campuran  daging  pecahan  dari  jenis  daging  

jumbo dan daging spesial ( Widhiastuti, 2010). Daging backfin dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Daging backfin 
( Sumber : Widhiastuti, 2010 ) 

 
 

 c. Spesial 

 Daging spesial  merupakan daging  berwarna  putih  yang  terdiri  dari  

pecahan-pecahan  kecil  yang  berasal  dari  seluruh  badan  rajungan  kecuali  

kaki dan mempunyai serpihan yang kompak (BBPMHP, 1995).  Daging spesial 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 
       
 

Gambar 2.6. Daging special 
        ( Sumber : Widhiastuti, 2010) 

 

 d. Claw meat  

 Claw meat merupakan daging pada bagian kaki jalan dan kaki renang.  

Daging ini  berwarna coklat muda terang, berwarna khas dan rasanya manis 

(BBPMHP, 1995) . Daging claw meat dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Daging claw meat 
     ( Sumber : Widhiastuti, 2010) 

 

 e. Claw fingers  

 Claw  fingers  merupakan  daging  berwarna  merah  yang  berasal  dari 

bagian kaki capit (cheliped) pada rajungan (Widhiastuti, 2010). Daging claw 

fingers dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.8. Daging claw fingers 
( Sumber : Widhiastuti, 2010) 

2.7 Kandungan Gizi Rajungan 

 Nilai kandungan gizi rajungan cukup besar, terutama kandungan 

proteinnya yang lebih tinggi dibandingakan dengan kepting. Tingginya 

kandungan protein pada rajungan dapat digunakan sebagai sumber protein 

hewani. Kandungan gizi rajungan dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Analisis proksimat Kepiting dan Rajungan 

Jenis komoditi Protein % Lemak % Air % Abu% 
Kepiting jantan 11,45 0,04 80,68 2,45 
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Kepiting betina 11,90 0,28 82,85 1,08 
Rajungan jantan 16,85 0,10 78,78 2,04 
Rajungan betina 16,17 0,35 81,27 1,82 

(Sumber : BBPMHP 1995) 

 

 

2.8  Penanganan Daging Rajungan  

 Mutu daging rajungan sebagai bahan baku produk pengalengan  

memegang peranan penting untuk menentukan baik buruknya produk yang akan 

dihasilkan. Untuk mempertahankan mutu, bahan baku rajungan harus secepatnya 

ditangani dan apabila terpaksa harus menunggu proses lebih lanjut maka bahan 

baku harus disimpan dalam wadah yang baik dan tetap dipertahankan suhunya 

dengan metode pendinginan yang sesuai sehingga suhu pusat bahan baku 

mencapai suhu maksimum 50C, saniter dan higienis (SNI 01-6929.2-2002). Pada 

tahap penanganan bahan baku analisa potensi bahaya dapat dilakukan dengan 

menganalisa bahaya sekaligus menentukan upaya pencegahannya. Bahaya pada 

bahan baku rajungan meliputi bahaya biologis,fisik dan kimia. Bahaya biologis 

meliputi mikroorganisme yang bersifat pathogen seperti bakteri dan virus. 

Rajungan sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri terutama pada insang, 

saluran pencernaan. Level mikroba pada rajungan mentah (raw material) dapat 

mencapai 450 juta per ekor rajungan. Bahaya kimiawi meliputi natural 

toksin,bahan-bahan tambahan makanan, histamine, residu obat-obatan, bahan 

kimia, pestisida. Bahaya fisika meliputi logam, serpihan kaca, batu, dll 

(Budhiati, 2004). Oleh karena itu harus dilakukan pengontrolan terhadap proses 
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pengolahan dan kondisi sanitasi bahan baku untuk meminimkan terjadinya 

kontaminasi. Proses pengolahan bahan baku rajungan yang cepat dapat 

mengurangi  kemunduran mutu daging rajungan, namun ada beberapa bahan baku 

yang mengalami penundaan pengolahan dan melalui proses penyimpanan bahan 

baku. Penyimpanan bahan baku daging rajungan dapat menyebabkan perubahan-

perubahan.  

2.8.1 Penilaian  Organoleptik 

Penilaian organoleptik atau sensori adalah suatu metode yang 

menggunakan panca indera manusia untuk menilai faktor-faktor mutu yang 

umumnya dikelompokkan atas kenampakan, bau, cita rasa, dan tekstur  

(Wiryanti dan Heru, 1999). 

1. Penampakan 

 Penampakan di ukur dari segi ada tidaknya pengotor , warna ( cemerlang 

atau kusam) dan keseragamanya. Semakin lamanya waktu penyimpanan  daging 

rajungan mentah maka penampakannya akan semakin turun. Penyimpanan daging 

rajungan mentah di dalam cold storage dapat menyebabkan daging yang lebih 

kering disebabkan terjadinya sublimasi saat penyimpanan. Menurut Purwaningsih 

(2005) standar minimal  nilai organoleptik untuk penampakan daging rajungan 

sebagai bahan baku pasteurisasi (pengalengan) adalah 6,5. Agar penampakan 

daging rajungan memenuhi standart, maka batas penyimpanan daging rajungan 

yang sesuai standar di dalam cold storage adalah: 

a) Daging jumbo lama penyimpanannya sampai 8 jam  

b) Daging spesial lama penyimpanannya sampai 6 jam 
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c) Daging clawmeat lama penyimpanannya sampai 6 jam 

2. Bau (aroma) 

 Bau atau aroma dinilai dari ketajaman bau daging rajungan segar serta ada 

tidaknya bau busuk atau bau amoniak. Pada hasil-hasil perikanan seperti halnya 

rajungan  bau merupakan parameter yang khas atau spesifik perubahan bau pada 

rajungan sangat mudah dirasakan pada produk bila sudah rusak. Semakin lamanya 

waktu penyimpanan daging rajungan maka baunya akan semakin turun. Dalam 

sebuah produk pengolahan perubahan citarasa biasanya disebabkan oleh 

hilangnya bau dan citarasa asli dari produk tersebut serta berkembangnya bau 

abnormal yang biasanya bersifat tengik ,rasa getir dan tertinggal lama di bibir 

sesudah selesai memakan (Wiryanti dan Heru, 1999). Menurut Purwaningsih 

(2005) batas penyimpanan daging rajungan dengan menggunakan standar minimal 

organoleptik 6,5 untuk bau di dalam cold storage  adalah: 

a). Daging jumbo lama penyimpanannya sampai 5 jam 

b). Daging spesial lama penyimpanannya sampai 5 jam 

c). Daging clawmeat lama penyimpanannya sampai 5 jam 

 3. Tekstur  

 Perubahan tekstur daging rajungan dapat diamati dari parameter 

kepadatan, kekompakan, dan kelembutan daging yang diperoleh. Penyimpanan 

daging rajungan yang lama akan semakin menyebabkan perubahan tekstur yang 

nyata pada daging rajungan. Penyimpanan daging rajungan selama 6 jam di dalam 

cold storage menyebabkan tekstur daging mendekati keras tapi tidak padat 

sedangkan penurunan tekstur semakin jelas setelah penyimpanan 24 jam yang 
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menghasilkan daging yang kering dan tidak kompak (pecah-pecah) terutama 

untuk daging claw meat dan reguler. Menurut Purwaningsih (2005) batas 

penyimpanan daging rajungan jumbo, special dan clawmeat dengan menggunakan 

standar minimal organoleptik 6,5 untuk tekstur di dalam cold storage adalah: 

a). Daging jumbo lama penyimpanannya sampai 7 jam 

b). Daging spesial lama penyimpanannya sampai 6 jam 

c). Daging clawmeat lama penyimpanannya sampai 5 jam  

 

4. Rasa 

 Rasa daging rajungan segar adalah manis. Perubahan mutu daging 

rajungan setelah melalui proses penyimpanan dapat menurunkan  rasa manis yang 

ada pada daging rajungan. Semakin lama proses penyimpanan maka semakin 

hilang rasa manis yang ada pada daging rajungan.  

2.9 Proses Pengalengan Daging Rajungan  

 Tujuan pengolahan hasil perikanan pada dasarnya adalah memperpanjang 

daya awet, meningkatkan nilai tambah produk dan memanfaatkan secara efisien 

komponen-komponenya. Usaha untuk memanfaatkan rajungan sebaik-baiknya 

agar dapat digunakan semaksimal mungkin sebagai bahan pangan karena produk 

yang berlimpah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengalengan merupakan 

salah satu cara mempertahankan hasil perikanan termasuk rajungan dari proses 

kebusukan. Pengalengan makanan merupakan suatu cara pengawetan bahan 

pangan yang dikemas secara hermetis dan kemuduan disterilkan. Prinsip 
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pengalengan adalah penggunaan panas pada pengawetan bahan makanan yang 

mengakibatkan sebagian besar mikroorganisme dan enzim mengalami kerusakan 

(Adawiyah, 2010). Beberapa tahapan dalam proses pengolahan rajungan menjadi 

produk rajungan kaleng menurut Gunawan (2010) adalah penerimaan (receiving), 

penyimpanan sementara (temporary chill storage), pengecekan mutu (quality 

checking), sortasi, pengecekan akhir (final checking), pencampuran (mixing), 

pengisian daging (filling), penimbangan (weighing), penutupan kaleng (seaming), 

pengkodean (coding), pasteurisasi. 

 

 

a.  Penerimaan (Receiving)  

 Receiving  merupakan proses penerimaan  bahan  baku rajungan  yang  

berasal dari  pemasok  (miniplant).  Daging  rajungan  yang  disuplai  kepada  

industri  sudah berupa  daging  yang  telah  dipisahkan  dari  cangkangnya.  

Daging  diterima  dalam kemasan  toples  plastik dan  dimasukan  dalam  blong  

plastik  yang  diselimuti es.  Tahap selanjutnya  adalah  pembongkaran  dan  

pemisahan  daging  rajungan  sesuai  jenis yang  sama  dari miniplant yang  

berbeda,  proses  pembongkaran  harus  dilakukan dengan  cepat  dan  hati–hati  

untuk  menghindari  terbukanya  penutup  toples sehingga  mengakibatkan  daging  

rajungan  keluar  dari  toples  dan  menyebabkan kontaminasi. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam penerimaan daging rajungan adalah rajungan yang akan 

dijadikan bahan baku harus tetap berada pada tempat dan penampungannya  

( Putra, 2000).  
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b. Penyimpanan sementara (Temporary chill storage)  

 Apabila  bahan  baku  melimpah  atau  penundaan  proses,  maka  bahan  

baku disimpan di dalam temporary chill storage.  

c.  Pengecekan mutu (Quality checking)  

   Pengecekan  mutu  dilakukan  pada  produk  setelah  keluar  dari chill  

storage untuk diproses. Quality checker bertugas melakukan uji organoleptik. 

Bahan baku yang  tidak  sesuai  standar  yaitu  :  daging  basi,  bau  amoniak,  

minyak  tanah/solar, dan lain – lain.  

d. Sortasi  

 Sortasi  adalah  kegiatan  pemisahan  daging  rajungan  dari  benda lain 

(foreign material) seperti cangkang,insang,lemi dan telur. Pada tahap sortasi ini 

diperlukan keterampilan dan ketelitian agar tidak  terjadi  kesalahan  dalam  

pemisahan  jenis  dan ukuran daging rajungan, terutama karena aktifitas ini 

dilakukan secara manual (Gunawan, 2010). 

e. Pengecekan akhir (final checking)  

   Final  checking  adalah  tahap  akhir  dari  sortasi  untuk  memastikan  

daging sudah bersih dari sisa cangkang dan benda asing, serta daging lunak, basi 

dan bau amoniak. Final checking dilakukan oleh QC organoleptik untuk 

memastikan lolos atau tidaknya daging rajungan (Gunawan, 2010). 

f. Pencampuran (mixing) 

 Mixing  adalah  proses  pencampuran  daging  rajungan  dari beberapa 

mini plant. Pencampuran  dilakukan  pada  semua  jenis  daging  untuk  

mendapatkan kualitas daging yang seragam baik warna, penampakan atau tekstur.  
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g. Pengisian daging (filling)  

   Setelah  proses  pencampuran,  kemudian  daging  rajungan  dimasukan  

ke dalam  wadah  kaleng tin  plate.  Pada  filling  ini  juga dilakukan  penataan  

bentuk  daging  di  dalam  kaleng  supaya  terlihat  rapi  dan menarik ketika 

konsumen membuka kemasannya. Pengisian produk dilakukan dengan 

memperhatikan head space sebagai ruang cadangan  untuk pengembangan produk 

selama sterilisasi ( Adawiyah, 2007).   

h. Penimbangan (weighing)  

 Setelah proses pengisian daging rajungan pada kaleng, maka dilanjutkan 

dengan proses penimbangan agar produk sesuai dengan berat yang diinginkan 

sebelum kaleng ditutup. 

 

i. Penutupan kaleng (seaming)  

 Seaming  adalah  proses  penutupan  kaleng  secara hermetic,  dilakukan  

oleh operator seaming  setelah  kaleng  diberi  tutup  sesuai  jenis  dagingnya.  

Penutupan dilakukan dengan double seamer machine ( Adawiyah, 2007). 

j. Pengkodean (coding)  

   Pengkodean  dilakukan  setelah  kaleng  ditutup. Pemberian  kode  

dilakukan dengan  mesin coding  jet  print.  Pemberian  kode  dilakukan  untuk  

menunjukkan tanggal  produksi,  nomor  basket,  kode  suplier,  nama/kode  

perusahaan  dan  jenis daging ( Putra, 2000). 

k. Pasteurisasi  
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 Pasteurisasi adalah suatu cara pemanasan dengan suhu tertentu yang 

dimaksudkan untuk membunuh sebagian kuman patogenik yang ada dalam 

produk, dengan seminimum mungkin kehilangan gizinya dan mempertahankan 

semaksimal mungkin sifat fisik dan cita rasa tetap terjaga ( Abubakar, dkk., 2000). 
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III   PELAKSANAAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di PT.Pan Putra Samudra, Desa 

Sumur Tawang, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari–13 

Februari 2015.  

3.2 Metode Kerja 

Metode kerja yang akan digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

dengan menggunakan pengamatan langsung dan wawancara pada perusahaan 

yang  terkait sehingga dapat diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak 

melalui perantara (Sangadji dan Sopiah, 2010) dapat berupa catatan hasil 

wawancara, hasil observasi ke lapangan secra langsung dalam bentuk catatan 

tentang situasi atau kejadian serta data-data mengenai informan (Nazir, 2011). 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan telah 

dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang di luar dari penelitian itu sendiri (Azwar, 

1998). 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diambil dalam Praktek Kerja Lapang ini  

adalah dengan wawancara dan observasi. Wawancara merupakan suatu bentuk 

komunikasi verbal / percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk 
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merumuskan buah pikiran yang tepat (Fauzi, 2009). Observasi adalah proses 

pencatatan pola perilaku subyek, obyek, atau kejadian yang sistemis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sangadji dan 

Sopiah, 2010). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang  

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT.PAN PUTRA SAMUDRA 

 PT. Pan Putra Samudra awalnya merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan hasil bumi dengan nama PT. Tonga Tiur Putra. 

Perusahaan ini mulai beralih ke bidang pengolahan hasil laut pada tahun 1990 

dengan diawali usaha benur udang di Bandengan, Jepara, jawa Tengah. Pada 

bulan januari 1991 perusahaan memindahkan seluruh aktivitasnya ke pandanagan, 

Rembang Jawa Tengah  yang saat ini dikenal dengan Plant Pandanagan dengan 

hasil  produksi chiriment sebagai produk ekspor ke Jepang. Awal tahun 1999 

PT.Tonga Tiur Putra memperluas usahanya dengan memproduksi produk baru 

yaitu Canned Pasteurized Crab Meat Product atau pengalengan daging rajungan 

dan telah mampu melakukan ekspor pertama kali ke Amerika Serikat.Pada bulan 

mei tahun 2014  PT. Tonga Tiur Putra berganti nama dengan nama barunya  

PT. Pan Putra Samudra hingga sekarang dan telah melakukan kegiatan ekspor ke 

berbagai negara tujuan seperti Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura.   

4.1.2 Lokasi  

 PT. Pan Putra Samudra berada di Jalan Raya Rembang Tawang-Tuban 

km.32 desa Sumur Tawang Kec. Kragan – Rembang Jawa Tengah dengan luas 

area 1 Ha. Perusahaan ini terletak pada 6o 39’ 21” Lintang Selatan dan 111o34’42” 

Bujur Timur pada wilayah pesisir pantai utara dengan batas-batas yang 

mengelilingi adalah : 
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 Selatan : jalan raya pantura rembang – tuban 

 Utara : pantai utara laut jawa 

 Timur : sungai  

 Barat : lahan kosong 

 Berdasarkan letaknya PT. Pan Putra Samudra memiliki lokasi yang 

strategis, dekat dengan pemukiman penduduk sehingga memudahkan dalam 

penyerapan tenaga kerja dan mudah dijangkau transportasi sehingga memudahkan 

pengangkutan bahan baku dan kegiatan ekspor. 

4.1.3 Struktur Organisasi perusahaan 

 PT. Pan Putra Samudra memiliki struktur organisasi yang jelas untuk 

mendukung kegiatan produksi dan megembangkan perusahaan PT. Pan Putra 

Samudra dipimpin oleh seorang general of director yang merangkap sebagai plant 

manager sekaligus Human Resource Development (HRD) manager serta 

membawahi field manager. Plant manager bertanggung jawab secara operasional 

dalam menjalankan perusahaan dan membawahi langsung production 

manager,QA manager, head of laborat, finance,vehicles, security, dan 

accounting. Production manager bertugas memimpin dan menjalankan wewenang 

serta melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang produksi, mengatur kegiatan 

karyawan, melakukan penekanan atas biaya produksi untuk efisiensi biaya 

(Wursanto, 1989). Production manager membawahi berbagai supervisor dalam 

proses produksi seperti supervisor receiving, supervisor sortir, supervisor metal 

detector, supervisor canning, supervisor seaming, supervisor pasteurisasi, 



 ADLN-UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL OPTIMALISASI …..          ERY ERAWATI 

supervisor casing, supervisor sanitasi, dan supervisor es dan masing-masing 

supervisor memiliki operator. Struktur organisasi dapat dilihat pada Lampiran 5.  

4.1.4 Pembagian Tenaga Kerja Dan Jam Kerja 

4.1.4.1 Jumlah dan status tenaga kerja 

 Tenaga kerja PT. Pan Putra Samudra berjumlah 252 orang  yang terbagi 

menjadi beberapa divisi. Tenaga kerja tersebut kebanyakan berasal dari penduduk 

sekitar perusahaan yang rata-rata berusia 25-40 tahun dengan pendidikan terahkir 

SD,SMP,SMA,D3 dan S1. Jumlah tenaga kerja masing-masing divisi PT. Pan 

Putra Samudra dapat dilihat pada Tabel 4.1  berikut.  

Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja Masing-Masing Divisi PT. Pan Putra Samudra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Divisi Jumlah tenaga kerja 
( orang) 

Receiving 7 

Sortir 102 

Canning  39 

Pasteurisasi  5 

Cassing  8 

Sanitasi  13 

Seaming  10 

Pergudangan  7 

Laboratorium  5 

Keamanan  8 

Teknisi  7 

Miniplant  20 

Es crusher 5 

Adminitrasi  8 

Transportasi  5 

Kebersihan  3 
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 Seluruh tenaga kerja PT.Pan Putra Samudra memliki status tenaga kerja 

masing-masing yang diberikan oleh perusahaan. Ada tiga status tenaga kerja pada 

PT. Pan Putra Samudra yaitu status tenaga kerja  tetap, tenaga kerja harian lepas, 

dan tenaga kerja borongan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Status tenaga kerja  

Status tenaga kerja Pemberian status tenaga kerja 

Tenaga kerja tetap Status tenaga kerja untuk karyawan 

yang telah bekerja diperusahaan lebih 

dari sepuluh tahun dan karyawan 

yang telah menjadi supervisor. 

Tenaga kerja harian lepas Status tenaga kerja untuk karyawan 

baru atau tenaga kerja yang bekerja 

kurang dari sepuluh tahun. 

Tenaga kerja borongan Status tenaga kerja yang berada pada 

miniplant. 

 

4.1.4.2 Jam kerja 

 Jam kerja karyawan di PT. Pan Putra Samudra rata-rata adalah 8 jam per 

hari mulai dari jam 08.00 – 16.00 dengan waktu istirahat ishoma selama satu jam 

pada jam 12.00-13.00 , sedangkan hari kerja karyawan adalah selama 1 minggu  

(7 hari). Jam dan hari kerja karyawan ini tidak tetap dan disesuaikan dengan 

jumlah bahan baku yang ada, apabila bahan baku lebih 2,5 ton maka jam kerja 
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akan ditambah diatas jam 16.00 dan dihitung jam lembur sedangkan apabila bahan 

baku kurang dari 2,5 ton maka jam kerja dan hari akan menyesuaikan bahan baku. 

4.1.5 Visi dan Misi PT. Pan Putra Samudra 

 PT. Pan Putra Samudra mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan 

perusahaannya agar menjadi perusahaan yang berstandart baik nasional maupun 

internasional yaitu : 

1. Visi : menjadi perusahaan seafood terpadu dan terbaik di dunia 

internasional yang menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.  

2. Misi : memproduksi produk seafood yang mengikuti standart aturan 

keamanan pangan (food safety regulation) baik nasional maupun 

internasional yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan management 

yang professional untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

4.2 Sarana dan Prasarana  

4.2.1 Sarana 

 Sarana yang digunakan untuk menunjang proses produksi rajungan kaleng 

PT. Pan Putra Samudra meliputi bangunan kantor, laboratorium, ruang proses, 

cold storage, tempat penampungan air, mess karyawan dan mess pimpinan, 

gudang perusahaan, toilet, post satpam, dan musholla. Jumlah sarana PT.Pan 

Putra Samudra dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

4.2.2 Prasarana ( Peralatan Produksi) 

 Prasarana merupakan fasilitas yang menunjang dan melengkapi sarana 

yang ada serta menunjang kegiatan produksi.  
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Prasarana yang ada pada PT. Pan Putra Samudra dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Sarana PT. Pan Putra Samudra 

 

Tabel 4.4 Prasarana PT. Pan Putra Samudra 
Prasarana Jumlah ( buah) 

Box fiber berukuran 2 x 1 meter 30 

Styrofoam berukuran 1,5 x 0,5 meter 50 

Toples plastic 1500 

Nampan plastic 500 

Basket  100 

Pisau stainless steel 25 

Timbangan  Timbangan digital kapasitas 300kg  : 2 

Timbangan digital kapasitas 2kg      : 6 

Timbangan digital kapasitas 300 gr : 6 

Termometer  Termometer saku digital  : 2 

Termometer ruangan        : 8 

Kereta pengangkut barang  4 

Meja  24 

 

Sarana Jumlah 

Kantor 1 ruangan 
Musholla 1 ruangan 

Mess karyawan dan pimpinan Mess karyawan: 8 kamar 
Mess pimpinan : 4 kamar 

Ruang produksi 1 ruangan 
Laboratorium 1 ruangan 
Cold storage  5 ruangan 

 
Gudang 3 ruangan 

Tempat penampungan air 2 tangki 
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4.3 Usaha Optimalisasi Bahan Baku yang Dilakukan Oleh Perusahaan  

 Produk pengalengan rajungan yang baik, dapat diterima konsumen, dan 

aman namun tetap dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dibutuhkan 

upaya optimalisasi dalam penanganan bahan baku rajungan. Upaya optimalisasi 

bertujuan agar daging rajungan yang digunakan sebagai bahan baku dapat 

digunakan semaksimal mungkin karena daging rajungan merupakan produk yang 

perishable food atau makanan yang mudah rusak bila tidak ditangani dengan 

cepat dan tepat tetapi memiliki harga bahan baku yang cukup tinggi. Beberapa 

upaya yang dilakukan PT. Pan Putra Samudra untuk mengoptimalkan bahan baku 

rajungan agar dapat digunakan secara maksimal adalah sebagai berikut: 

4.3.1    Menjaga Rantai Dingin 

 Rantai dingin merupakan segala sesuatu yang menggunakan suhu dingin 

dalam semua prosesnya untuk menjaga mutu dan kemanan suatu produk dari 

kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Usaha optimalisasi bahan baku 

PT. Pan Putra Samudra yang pertama adalah dengan selalu menjaga rantai dingin 

setiap proses penanganan bahan baku mulai dari pengangkutan bahan baku 

didalam truk ataupun mobil box sampai bahan baku diolah dan dimasukkan ke 

dalam kaleng. Bahan baku daging rajungan diletakkan didalam box fiber besar 

maupun box sterofoam dengan kapasitas  60kg, atau berisi maksimal 120 toples 

dengan satu toples berisi 500 gram yang sekelilingnya telah diberi es curah dan 

ditutup rapat dengan perbandingan es  dengan daging rajungan adalah 1:1. PT. 

Pan Putra Samudra menggunakan perbandingan 1:1 karena  efisiensi biaya dan 
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efisiensi berdasarkan jarak pengangkutan bahan baku semakin jauh asal bahan 

baku maka es yang ditambahkan juga semakin banyak agar selama pengangkutan 

suhu daging tidak naik sehingga daging tidak cepat mengalami penurunan mutu. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Junianto (2003), bahwa  jumlah es harus 

disesuaikan dengan jumlah daging yang akan ditangani sehingga diperoleh suhu 

pendinginan yang optimal. Menurut Budiati (2004) suhu optimal pengangkutan 

bahan baku rajungan hingga sampai ke plant yaitu 0-3o C. Jika jumlah es terlalu 

sedikit dibandingkan jumlah daging maka suhu pendinginan yang dihasilkan tidak 

cukup dingin untuk mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu yang 

ditentukan. Sebaliknya, jumlah es terlalu banyak dapat menyebabkan daging 

rusak secara fisik karena himpitan atau tekanan dari bongkahan es.  

 Rantai dingin selalu diterapkan pada semua proses mulai dari penerimaan 

di ruang receiving hingga proses canning atau pemasukan daging ke dalam kaleng 

untuk menjaga suhu bahan baku rajungan agar kenaikan suhu daging tidak terlalu 

cepat selama proses penanganan. Upaya untuk menjaga rantai dingin antara lain 

yaitu dengan menjaga suhu ruangan proses dengan suhu maksimum 200 C yang 

diukur dengan termometer ruang yang terpasang diseluruh ruang produksi seperti 

ruang penerimaan, ruang sortir, ruang mixing dan canning serta selalu 

menggunakan es disetiap proses penanganan bahan baku. Proses penanganan 

bahan baku mulai dari proses di penerimaan bahan baku, sortir hingga 

pencampuran daging (mixing) dilakukan dengan secepat mungkin. Setiap proses 

penanganan bahan baku selalu menggunakan es curai. Es digunakan sebagai alas 

yang diletakkan dibagian bawah toples, agar suhu pusat daging tidak cepat naik 
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sehingga tidak cepat mengalami kemunduran mutu selama proses penanganan 

bahan baku. Suhu pusat daging rajungan selama proses penanganan dipertahankan 

maksimum 100C karena pada suhu rendah (dingin atau beku), proses-proses 

biokimiawi yang berlangsung dalam tubuh ikan yang mengarah pada kemunduran 

mutu ikan menjadi lebih lambat. Selain itu, pada kondisi suhu rendah 

pertumbuhan bakteri pembusuk dalam tubuh ikan juga dapat diperlambat. Dengan 

demikian, kesegaran ikan akan semakin lama dipertahankan (Junianto, 2003). 

Penggunaan es pada proses penanganan bahan baku rajungan dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

   
 
             Gambar 4.1. Penggunaan Es Pada Proses Penanganan Bahan Baku 
    Sumber : dokumen pribadi 

4.3.1.1 Masalah yang Sering Dihadapi dalam Menjaga Rantai Dingin Proses 

 Penanganan Bahan Baku 

 Masalah yang sering dihadapi dalam menjaga rantai dingin proses 

penanganan bahan baku salah satunya adalah suhu ruangan. Suhu ruangan dalam 

semua proses penanganan bahan baku mulai dari ruang receiving, ruang sortir, 

ruang black lamp, dan canning seharusnya adalah 200 C, namun suhu ruangan 
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sering sengaja dibuat lebih dari  200 C oleh para karyawan karena suhu yang 

terlalu dingin membuat para pekerja merasa terganggu sehingga suhu ruangan 

yang seharusnya juga ikut membantu mempertahankan rantai dingin tidak dapat 

berperan dengan baik. Untuk itu perlu adanya tindakan yang tegas oleh para 

karyawan yang dengan sengaja mengubah suhu ruangan sesuai yang telah 

ditentukan  dan para karyawan dapat menggunakan pakaian yang lebih tebal agar 

tidak merasa dingin dengan suhu yang telah ditentukan . 

4.3.2 Pemilihan Bahan Baku 

 Bahan baku rajungan yang digunakan di PT. Pan Putra Samudra adalah 

jenis rajungan Portunus pelagicus. Bahan baku rajungan yang digunakan sebagai 

produk pengalengan diperoleh dari miniplant milik perusahaan dan miniplant-

miniplant di luar perusahaan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.  

4.3.2.1  Bahan Baku Dari Miniplant Perusahaan 

 Miniplant adalah sebuah pabrik kecil yang digunakan untuk melakukan 

suatu proses kegiatan tertentu untuk  menyuplai atau memenuhi kebutuhan suatu  

perusahaan utama, misalnya miniplant proses pengupasan bahan baku rajungan 

dan proses pemasakan bahan baku rajungan sebelum dikirim ke perusahaan. PT. 

Pan Putra Samudra memiliki satu miniplant pengupasan yang digunakan untuk 

menampung bahan baku rajungan yang masih dalam keadaan utuh sebelum 

dilakukan pengupasan namun telah dimasak. Bahan baku rajungan yang berada 

pada miniplant perusahaan ini diperoleh dari miniplant lain yang hanya 

melakukan pemasakan namun masih dalam kondisi utuh, sedangkan proses 

pengupasan untuk mendapatkan daging rajungan di lakukan pada miniplant ini. 
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Pemilihan bahan baku rajungan utuh PT. Pan Putra Samudra sebelum dilakukan 

pengupasan harus dalam keadaan tubuh rajungan yang utuh, tidak keropos,tidak 

busuk, tekstur daging tidak lunak,  masih mempunyai penampakan yang segar, 

memiliki warna yang masih cerah setelah dilakukan pemasakan, hal ini sesuai 

dengan SNI 01-6929.2-2002 bahan baku berupa rajungan (Portunus pelagicus) 

segar yang belum mengalami penyiangan atau pengolahan lain, tidak berasal dari 

perairan yang tercemar baik oleh  pencemaran kimia, biologi  maupun fisika, 

secara organoleptik bahan baku harus mempunyai  karakteristik sekurang-

kurangnya kenampakan utuh, bersih, cemerlang, cangkang keras, kokoh dan kuat 

serta bau segar spesifik ( Dewan Standardisasi Nasional, 2002). Warna rajungan 

yang telah dimasak untuk rajungan jantan berwarna orange segar dengan dengan 

bercak-bercak putih pada cangkangnya sedangkan rajungan betina berwarna 

orange rata tanpa bercak-bercak putih pada cangkangnya. Bahan baku rajungan 

yang digunakan harus rajungan dari jenis rajungan Portunus pelagicus apabila 

dalam kaleng ditemukan ada rajungan jenis lain selain Portunus pelagicus maka 

eksportir akan mengembalikan (reject). Rajungan lain selain Portunus pelagicus 

yang sering tercampur dalam proses penangkapan adalah rajungan salib.  

Rajungan salib dapat dibedakan  dari tanda salib yang ada pada cangkangnya 

sedangkan rajungan Portunus pelagicus tidak ada tanda salib pada cangkangnya. 

Tekstur daging pada rajungan salib lebih lembek dan berwarna putih kekuningan 

sedangkan rajungan Portunus pelagicus mempunyai tekstur daging yang kompak 

dan berwarna putih bersih. Perbedaan rajungan salib (Charybdis cruciate)  dan 

rajungan Portunus pelagicus dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 
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4.3.2.2 Pengupasan Rajungan 

 Proses pengupasan rajungan dilakukan setelah proses pemilihan bahan 

baku bahan baku dan penghilangan telur pada rajungan betina. Proses pengupasan 

rajungan sebagai bahan baku membutuhkan ketrampilan khusus agar didapatkan 

bahan baku rajungan yang baik. Proses pengupasan yang pertama yaitu 

menghilangkan cangkang dari badan rajungan, setelah cangkang hilang dari badan 

rajungan hilang, kemudian rajungan dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu bagian 

badan rajungan dan kaki serta jari-jari rajungan. Pengupasan bagian badan 

rajungan dilakukan dengan sangat hati-hati terutama pada bagian bawah yang 

berhubungan langsung dengan kaki renang dengan menghasilkan daging jumbo, 

karena daging jumbo yang pecah atau rusak pada proses pengupasan akan 

menjadi serpihan daging yang dimasukkan menjadi daging special.. Selain daging 

jumbo, pada bagian dada rajungan juga terdapat jenis daging flower dan backfin. 

Apabila pada bagian ini pecah dan rusak pada saat pengupasan maka menjadi 

serpihan –serpihan daging special. Harga dan kualitas jenis daging spesial lebih 

rendah dari daging jumbo, flower dan backfin yang utuh. Letak jenis-jenis daging 

pada tubuh rajungan dapat dilihat pada Gambar 4.4 

   Gambar 4.2. Charybdis cruciata  Gambar 4.3. Portunus pelagicus 
Sumber : Dokumen pribadi   Sumber : Dokumen pribadi 



 ADLN-UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL OPTIMALISASI …..          ERY ERAWATI 

 

 

 

 

 

 

 
       Gambar 4.4. Jenis – jenis daging rajungan dan letaknya pada tubuh rajungan  
    Sumber : Dokumen pribadi 
 
Keterangan Gambar 4.4 : 

A. Daging Jumbo 

B. Daging Flower 

C. Daging Backfin 

D. Daging Merus 

E. Daging Leg 

F. Daging Corpus 

4.3.2.3 Bahan Baku dari Miniplant Lain 

 Selain dari miniplant milik perusahaan, bahan baku rajungan juga banyak 

diperoleh dari miniplant-miniplant luar perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. 

Bahan baku rajungan yang diterima dari miniplant-miniplant ini sudah dalam 

bentuk serpihan daging rajungan yang telah dikupas dan dipisahkan berdasarkan 

jenis dagingnya. Pemilihan daging rajungan sebagai bahan baku harus merupakan 

daging rajungan yang murni berasal dari spesies Portunus pelagicus dalam 

kondisi segar. Kesegaran daging rajungan ditandai dengan bau daging yang 

spesifik dan berbau manis, tidak berbau busuk atau bau zat kimia, mempunyai 

kenampakan warna yang putih dan bersih serta tidak pucat, tekstur kompak dan 

tidak lunak bila dipegang sedangkan menurut  SNI No. 01-6929.1-2002, syarat-
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syarat daging rajungan  yang digunakan sebagai bahan baku rajungan kaleng 

pasteurisasi yang baik untuk masing-masing jenis daging adalah: 

1. Jenis daging jumbo 

Nilai organoleptik daging dada (jumbo) minimal tujuh, yaitu bentuk utuh, 

sedikit ada serpihan daging, warna  daging putih susu kusam, banyak 

warna kekuningan,cemerlang, dan menarik; bau segar dan khas rajungan 

segar kukus; rasa manis, enak, dan gurih; dan tekstur serat kuat, kompak, 

kenyal, dan elastis. 

2. Jenis daging regular 

Nilai organoleptik untuk jenis daging reguler minimal tujuh, yaitu 

minimal kenampakan utuh, warna daging putih susu kusam, kekuningan; 

aroma segar, harum khas rajungan segar kukus; rasa manis, enak, gurih; 

dan tekstur serat kuat, kompak, kenyal, elastis,  

3. Jenis daging claw  

Nilai organoleptik daging claw meat (paha, capit, dan kaki) minimal 

tujuh, yaitu kenampakan warna daging kecoklatan  cerah, serpihan 

rata/seragam, bersih, cemerlang, menarik,bau segar harum khas rajungan 

segar kukus; rasa manis, enak, dan gurih; dan tekstur serat kuat, kompak, 

kenyal, dan elastis.  

4.3.3 Proses Penerimaan Bahan Baku 

 Bahan baku rajungan yang digunakan di PT. Pan Putra Samudra baik yang 

berasal dari miniplant perusahaan maupun miniplant-miniplant di luar perusahaan 

diterima di receiving  melaui beberapa proses penerimaan. Bahan baku yang 
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berasal dari miniplant perusahaan hanya menyumbang 0,1 % dari total bahan baku 

yang dibutuhkan setiap harinya, selebihnya diperoleh dari miniplant-miniplant 

luar perusahaan yang berasal dari  berbagai wilayah  bagian  Timur, Barat, dan 

luar Jawa. Wilayah barat meliputi Semarang, Demak, dan Rembang, wilayah 

Timur meliputi Sarang, Ngaglek, Lamongan, Madura, Pasuruan dan Banyuwangi, 

sedangkan dari luar pulau Jawa meliputi Makassar, Kendari dan Banjarmasin. 

Proses penerimaan bahan baku diawali dengan pembongkaran bahan baku dari 

mobil box dan pembongkaran bahan baku dari box fiber maupun styrofoam yang 

menjadi wadah pelindung selama pengangkutan, pembongkaran dilakukan pada 

pagi hari sekitar pukul 07.00- 09.00 untuk menghindari kontak yang berlebihan 

dari sinar matahari. Setelah dilakukan pembongkaran bahan baku dilakukan 

pengecekan suhu pusat daging bahan baku dengan menggunakan termometer saku 

untuk mengetahui tingkat kesegaran bahan baku. Bahan baku diterima disebuah 

ruangan penerimaan atau receiving room dengan suhu ruangan 200 C melalui 

lubang berukuran 1 meter x 0,5 meter dan diterima dalam bentuk serpihan daging 

rajungan yang telah direbus dan dikemas dalam toples, plastik maupun mika yang 

sudah dipisahkan menurut jenis dagingnya (colossal, jumbo, backfin, flower, 

special, claw dan leg). Daging rajungan yang telah masuk diruang penerimaan 

dilakukan penimbangan menggunakan timbangan duduk digital berkapasitas 

300kg dan kemudian dimasukkan kedalam basket-basket plastik sesuai asal 

miniplant masing-masing. Hasil penimbangan tersebut kemudian dicocokan 

dengan hasil surat jalan masing-masing supplier dari miniplant. 
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 Mutu awal bahan baku sangat menentukan mutu produk ahkir yang 

dihasilkan, hal ini dikarenakan pengolahan hanya bersifat mempertahankan mutu 

bahan baku. Oleh karena itu penerimaan bahan baku merupakan salah satu bentuk 

CCP (Critical Control Point) yang ada di PT. Pan Putra Samudra karena 

pentingnya pada proses ini untuk menentukan mutu produk ahkir sebelum bahan 

baku masuk pada tahap pengolahan berikutnya. Usaha untuk mendapatkan bahan 

baku yang optimal agar dapat digunakan dengan baik dan menghasilkan mutu 

produk ahkir yang dapat diterima menjadi produk berstandart ekspor maka setelah 

proses penerimaan bahan baku, PT. Pan Putra Samudra melakukan pengecekan 

terhadap mutu bahan baku dengan cara melakukan pengecekan terhadap suhu 

daging rajungan, uji mikrobiologis, uji kimia dan uji organoleptik. 

4.3.3.1 Pengecekan Suhu Daging Rajungan 

 Tahap pertama setelah proses bongkar dari dalam mobil pengangkutan 

adalah pengecekan suhu daging rajungan dengan menggunakan thermometer saku 

digital. Untuk dapat digunakan sebagai bahan baku yang baik suhu pusat daging 

setelah sampai ke perusahaan harus <5̊  C. Suhu yang lebih dari 5 ̊  C sesegera 

mungkin di berikan es kembali hingga suhu menjadi <5̊  C karena suhu 50C adalah 

titik kritis suhu daging rajungan. Sedangkan menurut Granat et al. (2012) semua 

makanan yang bersifat perishable food termasuk rajungan seharusnya 

ditransportasikan dan ditangani dengan suhu 70C atau kurang. Suhu diatas 70 C 

dikawatirkan bakteri yang ada di daging rajungan akan tumbuh dan berkembang 

sehingga dapat menyebabkan perubahan tekstur, warna dan aroma.  
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4.3.3.2 Uji mikrobiologis 

 Uji mikrobiologi pada bahan baku bertujuan untuk mengontrol jumlah 

bakteri yang ada pada bahan baku setelah dilakukan pemasakan di miniplant, 

selain itu pengujian mikrobiologi bertujuan untuk membandingkan jumlah bakteri 

pada bahan baku sebelum dilakukan pengolahan dan sesudah dilakukan 

pengolahan yaitu menggunakan pasteurisasi. Pengujian secara mikrobiologi 

dilakukan setelah pengecekan suhu daging rajungan dengan cara diambil sampel 

secara random dari berbagai miniplant pada hari tersebut atau tiga miniplant 

dalam satu minggu dengan setiap miniplant diambil dua sample yaitu dari jenis 

daging special dan claw meat/leg. Bakteri yang akan dicermati dalam pengujian 

mikrobiologis ini adalah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella 

thypi. PT.Pan Putra Samudra menetapkan standart pengujian mikrobiologi untuk 

bahan baku hanya pada  bakteri aerob, dengan pengujian menggunakan ELISA 

Reader dan perhitungan menggunkan aerob plate count (APC) maksimal adalah 

100.000 cfu/gr. Sedangkan menurut Gunawan ( 2000) batas maksimum total 

bakteri produk perikanan adalah 1,0 x 107 cfu/gr. 

4.3.3.3 Uji kimia chloramphenicol  (CAP) 

 Uji kimia bertujuan untuk mengetahui kadar chloramphenicol yang ada 

pada bahan baku. Penentuan jumlah dan jenis sample bahan baku untuk uji 

chloramphenicol ini ada tiga jenis sample dari setiap miniplant yaitu: 

• Sample 1 terdiri dari jenis daging backfin dan flower 

• Sample 2 terdiri dari jenis daging backfin dan special 

• Sample 3 terdiri dari jenis daging backfin dan claw meat dan leg meat 
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 Pengambilan sample diutamakan apabila ada miniplant baru yang masuk 

ke perusahaan. Standart pengujian chloramphenicol bahan baku rajungan yaitu 

menggunakan standart yang ditentukan oleh Food and Drug Administration 

(FDA) yaitu maksimal 0,25 ppb (part per billion). Apabila dalam pengujian 

didapatkan nilai yang lebih 0,25 ppb (part per billion) maka sample dari miniplant 

tersebut akan dilakukan uji berlapis yaitu pengujian selama dua kali pengiriman 

berturut-turut. Apabila dalam pengujian yang kedua didapatkan nilai >0,25 ppb 

maka miniplant tersebut tidak boleh mengirim produknya ke perusahaan sampai 

ada perbaikan produknya dari kontaminasi chloramphenicol dan apabila miniplant 

tersebut akan mengirim produknya lagi maka diwajibkan mengirim sampel 

terlebih dahulu untuk uji chloramphenicol. 

 Pentingnya uji chloramphenicol ini sangat ketat diperhatikan dalam 

penerimaan bahan baku bahan  karena cap merupakan salah satu issue dalam 

bahan baku yang sangat diwaspadai keberadaanya, terkait dengan peraturan dari 

Food and Drug Administration (FDA) yang melarang eksport daging rajungan 

dengan kandungan chloramphenicol diatas 0,25 ppb (part per billion). Hal ini 

menjadi titik kritis dalam penanganan bahan baku rajungan untuk memperhatikan 

setiap tahap penanganan bahan baku agar kadar chloramphenicol tidak melebihi 

standart yang ditentukan oleh Food and Drug Administation (FDA). 

4.3.3.4 Uji organoleptik 

 Uji organoleptik atau uji sensori merupakan suatu pengujian untuk 

mengetahui dan menentukan kualitas daging rajungan yang akan digunakan 

sebagai bahan baku pengalengan  menggunakan indera. Dalam uji organoleptik 
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ini parameter yang diambil adalah parameter bau,warna, kenampakan dan tekstur. 

Kondisi daging rajungan yang baik ditandai dengan warna yang putih cemerlang 

dan bersih, tekstur kompak dan elastis bau khas rajungan segar serta penampakan 

yang utuh sesuai jenis daging. Hal ini sesuai dengan SNI 01-6929.2-2002 bahwa 

bahan baku rajungan dalam kaleng secara pasteurisasi adalah rajungan segar 

dengan mutu yang baik, bebas dari bau pembusukan. Sedangkan secara 

organoleptik bahan baku harus mempunyai karakteristik kesegaran seperti 

kenampakan yang utuh, bersih, cemerlang (Moeljanto, 1992). Daging rajungan 

yang tidak memenuhi standart dipisahkan dalam suatu basket tersendiri agar tidak 

tercampur dengan daging yang mutunya baik.  

4.3.4  Proses Sortir 

 Proses sortir dilakukan untuk memisahkan daging rajungan dari, shell dan 

benda asing yang masih terikut didalamnya. Selain memisahkan daging rajungan 

dari shell dan benda asing, proses sortir juga ditujukan untuk memisahkan daging 

rajungan non Portunus pelagicus dan menyeleksi kembali bahan baku yang tidak 

layak namun lolos dalam uji organoleptik di ruang receiving. Proses sortir 

dilakukan diatas meja panjang yang terbuat dari stainless steel yang aman untuk 

bahan baku. Penyortiran dilakukan berdasarkan jenis daging, grade dan size. 

Dalam proses sortir ada dua ruangan persortiran yaitu ruang sortir satu dan dan 

ruang sortir dua menggunakan black lamp. Ruang sortir black lamp merupakan 

suatu ruangan gelap yang menggunakan lampu violet, yang  ditujukan agar shell 

yang berukuran kecil pada daging dapat terlihat. Shell rajungan terbuat dari 

calciumphospor sehingga akan menyala dibawah sinar violet dan dapat dengan 
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mudah diambil dari daging. Semua jenis daging kecuali jenis daging jumbo 

collosal dan jumbo setelah di sortir di ruang sortir satu, melalui proses sortir dua 

di ruang black lamp untuk memastikan kembali bahwa bahan baku dalam keadaan 

bersih. Setelah proses sortir semua bahan baku yang layak diproduksi dimasukkan 

kedalam toples-toples plastik untuk selanjutnya di uji kandungan logam dengan 

alat metal detector untuk memastikan bahan baku rajungan terbebas dari 

kandungan logam. Kandungan logam yang diuji menggunkan alat metal detector 

adalah logam Fe, non Fe dan Ss. Jenis daging dan gambar daging  hasil proses 

sortir dapat dilihat pada Tabel 4.5  dan Gambar 4.5. 

Tabel 4.5. Jenis Daging Berdasarkan Hasil Penyortiran  

No Jenis 
Daging 

Diskripsi 

1 Jumbo 
collosal 

Merupakan daging yang terletak di bagian bawah rajungan 
yang berhubungan dengan kaki renang, berbentuk bulat utuh 
dan berwarna putih dengan berat ≥ 10 gram 

2 Jumbo Merupakan daging rajungan yang berasal dari bagian bawah 
rajungan yang berhubungan dengan kaki renang, berbentuk 
bulat utuh, dan berwarna putih, dengan berat 3,5 gram s/d < 
10 gram 

3 Jumbo 
undersize 

Merupakan daging rajungan yang berasal dari bagian bawah 
yang berhubungan dengan kaki renang, berbentuk bulat 
utuh, dan berwarna putih, dengan berat 2,5 gram s/d <3,5 
gram 

4 Backfin - backfin asli berasal dari bagian dada tengah dengan berat < 
2,5 gram  
-backfin pecahan jumbo, yaitu daging putih pecahan jumbo 
yang berukuran lebih kecil dari jumbo under size dengan 
berat < 2,5 gram 

5 Special Daging rajungan yang berada disekitar dada, terletak 
disekat-sekat rongga badan berupa serpihan-serpihan kecil 
berwarna putih dengan berat < 0,25 gram 

6 Claw - Carpus : merupakan kaki rajungan bagian bawah 
yang berada di dekat abdomen 

- Merus : merupakan kaki rajungan yang letaknya di 
bagian atas di dekat capit 
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7 Leg Daging rajungan yang berbentuk bulat, kecil, terletak di 
bagian lutut rajungan di antara kaki bawah dan capit 

8 Flower Daging rajungan yang berasal dari bagian abdomen dan 
sekat-sekatnya berbentuk menyerupai kelopak bunga  

 

Gambar 4.5. Daging Rajungan Hasil Sortir 
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 Proses sortir merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk 

mengoptimalkan bahan baku agar dapat digunakan menjadi produk yang 

diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses sortir antara 

lain yaitu: 

a. Pemisahan shell rajungan 

 Pengambilan shell rajungan dari daging harus tepat dilakukan agar tidak 

ada daging yang ikut terambil dan terbuang. Pemisahan shell dari daging rajungan 

mengakibatkan berkurangnya berat rendemen bahan baku rajungan selama proses 

sortir. Penyusutan berat bahan baku rajungan oleh pengambilan shell maksimum 

adalah 5% dari berat awal sebelum shell terambil. Semakin banyak daging yang 

ikut terambil bersama shell, maka semakin bertambah juga nilai penyusutan bahan 

baku. Untuk mengoptimalkan bahan baku yang diterima, PT. Pan Putra Samudra 

juga melakukan upaya memperketat pengiriman bahan baku dari miniplant agar 

memperkecil jumlah shell yang berada pada daging pengiriman. 

b. Kadar air bahan baku 

 Kadar air yang terdapat pada daging rajungan juga mempengaruhi jumlah 

rendemen bahan baku yang dihasilkan, semakin banyak kadar air yang terdapat 

dalam daging rajungan maka semakin banyak penyusutan bahan baku yang 

diperoleh. Penyusutan bahan baku karena kadar air adalah sebesar 5%. Daging 

rajungan dengan kadar air tinggi akan mempercepat pertumbuhan bakteri yang 

mengakibatkan daging rajungan juga akan cepat terjadi kemunduran mutu. Oleh 

karena itu, untuk mengurangi kadar air dalam bahana baku dilakukan pemerasan 
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daging rajungan apabila dirasa kadar air terlalu banyak. Pemerasan dilakukan 

menggunakan kain saring sebelum proses pemisahan shell. 

c. Penyusutan lain selama proses sortir 

 Penyusutan lain selama proses sortir yaitu terjadi karena faktor human 

error selain shell dan air. Penyusutan yang disebabkan oleh human error misalnya 

adanya daging yang terjatuh selama proses sortir, daging yang menempel pada 

sarung tangan karyawan, daging yang menempel pada toples dan nampan serta 

peralatan lain. Penyusutan bahan baku akibat human error adalah ± 1 % dari berat 

awal bahan baku. Ketrampilan kerja karyawan dalam hal ini sangat berpengaruh 

terhadap penyusutan bahan baku, oleh karena itu perusahaan selalu mengontrol 

secara ketat kerja dari karyawan khususnya pada proses sortir agar tidak banyak 

terjadi penyusutan bahan baku akibat human error dari karyawan.   

4.3.4.1 Masalah yang Sering Dihadapi Dalam Penanganan Bahan Baku Pada     

 Proses Sortir  

 Masalah yang sering dihadapi dalam proses sortir yaitu dari bahan baku 

dari miniplant tertentu khususnya yang berasal dari daerah rembang banyak sekali 

masih mengandung shell dan pengotor lainnya sehingga membutuhkan waktu 

sortir yang lebih lama sedangkan disisi lain bahan baku harus secepat mungkin 

dalam setiap proses penanganan. Masalah ini disebabkan oleh kemampuan 

pekerja di miniplant masih rendah seperti cara pemasakan yang kurang bersih dan 

proses pengupasan yang tidak sempurna sehingga masih banyak shell yang terikut 

pada daging.  Untuk menangani masalah yang sering terjadi dan merugikan 

perusahaan ini, maka manager plant melakukan tindakan tegas berupa sanksi 
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apabila terlalu sering mengirim bahan baku yang masih banyak mengandung shell 

maka perusahaan melakukan reject ataupun bahan baku dibeli dengan harga 

dibawah standart yang telah ditentukan. Selain itu, PT. Pan Putra Samudra juga 

melakukan pengecekan dan penyuluhan terkait dengan penanganan bahan baku 

yang baik pasca panen, cara pengupasan dan cara pemasakan yang baik pada 

miniplant-miniplant supplier. 

4.3.5 Proses mixing 

 Proses mixing adalah proses pencampuran bahan baku hasil sortir dari 

berbagai grade daging dan asal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang 

seragam sebelum dilakukan proses canning. Selain proses sortir, proses mixing 

juga memegang peranan penting untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari 

berbagai grade dan asal  bahan baku yang berbeda. Proses mixing juga bertujuan 

untuk mendapatkan spesifikasi daging sesuai dengan permintaan buyer.  Dalam 

melakukan proses mixing harus memperhatikan grade, size dan nilai organoleptik 

dari bahan baku yang akan di mixing. Daging yang mempunyai nilai organoleptik 

tinggi harus di mixing dengan daging yang mempunyai nilai organoleptik sedang, 

daging dengan grade tinggi juga harus di mixing dengan daging dengan grade 

sedang,begitu juga dengan size daging yang besar harus di mixing dengan daging 

size sedang atu kecil sehingga diperoleh hasil yang seragam namun tetap masuk 

dalam standart ekspor sesuai dengan permintaan buyer. Proses mixing dilakukan 

secara manual dengan penimbangan menggunakan timbangan digital berkapasitas 

2 kg untuk menentukan banyaknya bahan baku rajungan tertentu yang harus 

dicampurkan agar sesuai komposisi yang diinginkan oleh buyer. 
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4.3.5.1 Masalah yang Sering Dihadapi Dalam Penanganan Bahan Baku Pada 

 Proses Mixing 

 Masalah yang sering dihadapi dalam proses mixing yaitu apabila terlalu 

banyak bahan baku yang telah sampai di proses mixing dalam keadaan kurang 

segar atau suhu pusat daging lebih dari 100C yang disebabkan lamanya proses 

penanganan bahan baku selama proses penerimaan dan proses sortir sehingga 

kurang layak untuk di mixing. Untuk mengatasi hal tersebut, quality control dari 

proses produksi mengawasi secara ketat selama pemrosesan bahan bahan baku 

pada proses penerimaan dan sortir sehingga bahan baku secara cepat bias sampai 

ke proses mixing.  

4.3.6 Penundaan Bahan Baku 

 Bahan baku yang telah diterima perusahaan di ruang receiving sebisa 

mungkin harus segera ditangani dan diolah secepat mungkin mengingat daging 

rajungan bersifat perishable food atau makanan yang mudah rusak. Penundaan 

bahan baku seharusnya dihindari dalam sebuah perusahaan perikanan, karena 

bahan baku yang sudah mengalami penundaan atau penyimpanan mempunyai 

karakteristik daging rajungan antara lain : kenampakan kurang cemerlang, kurang 

bersih, dan kurang seragam, aroma kurang segar bahkan sampai netral, tekstur 

kurang kompak, kurang utuh, dan cenderung lebih basah, serta rasanya kurang 

manis dan cenderung netral (Indriyani, 2006). Namun PT. Pan Putra Samudra 

melakukan penundaan bahan baku apabila bahan baku yang diterima terlalu 

banyak karena kemampuan perusahaan untuk mengolah bahan baku secara 

langsung hanyalah maksimum 3,4 ton, apabila bahan baku yang diterima lebih 
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dari 3,4 ton maka dilakukan penundaan bahan baku. Bahan baku yang ditunda 

disimpan didalam cold storage penundaan yaitu cold storage satu dan dua dengan 

suhu chilling yaitu berkisar 00C - 20C. Untuk menghindari pembusukan bahan 

baku karena penundaan pengolahan, bahan baku yang akan ditunda haruslah 

bahan baku yang mempunyai tingkat kesegaran tinggi karena jika bahan baku 

yang ditunda adalah bahan baku yang kurang segar maka akan terjadi 

pembusukan walaupun telah disimpan didalam cold storage. Sebelum 

dimasukkan ke dalam cold storage, terlebih dahulu daging rajungan dilakukan uji 

organoleptik untuk dipilih daging dengan nilai organoleptik yang tinggi. Nilai 

organoleptik untuk daging yang akan ditunda penanganannya adalah 9, daging 

rajungan dengan nilai organoleptik dibawah 9 harus segera diproses dan tidak 

boleh ditunda maupun disimpan di dalam cold storage karena daging rajungan 

dengan nilai organoleptik dengan nilai dibawah 9 kurang segar dan memiliki 

tekstur yang sedikit lembek sehingga akan mengalami kebusukan apabila tidak 

segera ditanganik . Penyimpanan bahan baku di cold storage penundaan maksimal 

adalah 24 jam. Menurut Indriyani (2006), bahwa penyimpanan bahan baku berupa 

daging rajungan matang yang masih baik digunakan sebagai bahan baku adalah -

1,50C – 5,50C selama 12 jam.  

4.3.6.1 Masalah yang Sering Dihadapi dalam Penundaan Proses Penanganan 

 Bahan Baku 

 Masalah yang sering dihadapi dalam penundaan proses penangan 

bahan baku adalah bahan baku yang diterima terkadang tidak memenuhi standart 

organoleptik bahan baku yang akan ditunda proses penanganannya yaitu nilai 
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organoleptik dibawah nilai 9, namun penundaan harus dilakukan karena kapasitas 

produksi tidak memungkinkan untuk bahan baku ditangani semuanya sehingga 

bahan baku yang ditunda tidak memenuhi standart penundaan bahan baku dan 

nilai organoleptik mutu bahan baku akan turun, misalnya sebelum ditunda 

mempunyai nilai organoleptic 8 maka setelah ditunda dan disimpan di cold 

storage akan berubah menjadi 7. Tindakan yang dapat diambil untuk menangani 

masalah ini biasanya dalam melakukan penundaan dipilih daging yang bukan 

daging special, karena daging special mempunyai bentuk berupa serpihan daging 

kecil-kecil yang memungkinkan proses pembusukan lebih cepat dibandingkan 

dengan daging selain jenis daging special.   
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan praktek kerja lapang yang dilaksanakan di PT. Pan Putra 

Samudra dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tahapan penerimaan bahan baku rajungan meliputi proses pembongkaran 

bahan baku, pengecekan suhu pusat daging, penerimaan di ruangan 

penerimaan atau receiving room, penimbangan bahan baku, dan uji 

organoleptic, uji kimia chloramphenicol serta uji mikrobiologi.  

2. Bahan baku yang baik dan berstandart ekspor adalah rajungan murni dari 

spesies Portunus pelagicus dalam kondisi segar, mempunyai nilai 

organoleptik minimal 7, keadaan tubuh rajungan yang utuh, tidak 

keropos,tidak busuk, tekstur daging tidak lunak, masih mempunyai 

penampakan yang segar, bau manis khas rajungan dan  memiliki warna 

yang masih cerah setelah dilakukan pemasakan pada rajungan utuh. 

3. Permasalahan yang sering dihadapi pada proses penanganan bahan baku 

adalah mutu awal bahan baku dari miniplant kurang segar, suhu ruangan 

proses lebih dari  200 C, bahan baku dari miniplant tertentu banyak 

mengandung shell dan pengotor lainnya serta suhu pusat daging lebih dari 

100C pada saat proses mixing yang menyebabkan produk ahkir yang 

dihasilkan kurang baik.  

4. Usaha optimalisasi yang dilakukan PT. Pan Putra Samudra yaitu menjaga 

rantai dingin proses, melakukan pengujian organoleptik, uji kimia 

chloramphenicol dan uji mikrobiologi bahan baku, pemilihan bahan baku 
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yang akan dilakukan penundaan, mengawasi dan memperketat 

penyusutan bahan baku pada proses penanganan seperti pada 

pengambilan shell rajungan, melakukan pemerasan air rajungan, dan 

meminimalisir human error dari karyawan serta proses mixing secara 

tepat sesuai nilai organoleptik.  

5.2 SARAN 

 Dalam proses penanganan bahan baku yang dilakukan di PT. Pan 

Putra Samudra perlu memperhatikan kesegaran bahan baku pada saat 

pengangkutan dari miniplant ke perusahaan dengan memberikan es yang cukup 

agar tidak banyak terjadi penurunan mutu maupun pembusukan setelah sampai di 

perusahaan. Selain itu sebisa mungkin bahan baku tidak disimpan dan ditunda 

proses penangananya karena akan menurunkan mutu organoleptiknya sehingga 

perlu adanya cara dan pemikiran lebih lanjut untuk mengatur pola penerimaan 

bahan baku yang sesuai dan tidak melebihi kapasitas kemampuan pemrosesan 

bahan baku perusahaan. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang 
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Lampiran 3. Keadaan Umum PT. Pan Putra Samudra  
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Lampiran 4. Proses Pengolahan Bahan Baku Rajungan Di Miniplant 
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 Proses Penghilangan Cangkang Dan Telur Rajungan 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pkl 
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Lampiran 9 . Contoh Form Uji Chloramphenicol Bahan Baku 
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Lampiran 11. Sertifikat Hasil Pengujian Air Bersih 
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