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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Dalam rangka mendekatkan kerjasama antara pihak sekolah SMK begitupun dengan para 

peserta didiknya dengan pihak instansi atau pihak perusahaan (pabrik) maka dari itu diselenggarakan 

kegiatan kunjungan pabrik atau biasa dikenal dengan Field Trip.  

Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kerja sama antara SMK dan 

instansi pasangannya dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, sertifikasi serta 

pemasaran lulusannya.  

 Dengan menyelenggarakan kegiatan Field Trip (Kunjungan Pabrik) di berbagai macam bidang 

industri perusahaan maupun instansi tertentu semoga dapat membuat para peserta didik lebih 

mengenal bagaimana keadaan menjadi seorang pekerja di suatu pabrik serta dapat menambah 

wawasan yang lebih luas lagi tentang seputar informasi perusahaan yang dikunjungi tersebut.  

1.2 TUJUAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam Kegiatan Kunjungan Pabrik (Field Trip)  bagi siswa SMK pada 

Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian adalah : 

1. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, peserta didik yang lebih luas dan yang lebih 

berbeda daripada yang diperoleh sebelumnya dari sekolah. 

2. Dapat menjalin kerjasama antara pihak instansi terkait dengan sekolah untuk lulusannnya. 

1.3 MANFAAT 

 Manfaat yang penyusun peroleh dalam pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Pabrik (Field Trip)   

bagi siswa SMK pada Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian adalah : 

1. Menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas tentang bidang produksi yang 

dijalankan dari Pihak Instansi terkait. 

2. Dapat mengenalkan kepada peserta didik tentang bermacam-macam alat pengolahan produksi 

di tempat perusahaan yang di kunjungi tersebut. 
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BAB II 

METODOLOGI 

 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

2.1.1 Waktu Pelaksanaan  

 Waktu Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Pabrik (Field Trip) pada tanggal 21 Juni 2011. 

2.1.2 Tempat Pelaksanaan 

 Tempat Pelaksanaan Field Trip dilaksanakan di 3 tempat yaitu,  

 Pertama, PT. Nippon Indosari Corporindo (Sari Roti), PIER, Pasuruan. 

 Kedua, Pengolahan Limbah Cair PIER, Pasuruan. 

 Ketiga, PT. Indofood CBP Sukses Makmur. 

 

2.2 Metode 

Bentuk kegiatan Kunjungan Pabrik (Field Trip), yaitu : 

1. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pihak atau instansi yang dikunjungi. 

2. Mengamati proses produksi sesuai dengan bidang produksi perusahaan yang dikunjungi. 

 

2.3 Materi Kegiatan  

Materi yang dipelajari selama kegiatan kunjungan pabrik (Field Trip) adalah sebagai berikut , 

1. Field Trip di PT. Nippon Indosari Corporindo (Sari Roti) PIER, Pasuruan. 

 Mendengarkan penjelasan sekilas tentang latar belakang Perusahaan. 

 Mengamati alur proses produksi pembuatan roti Sari Roti. 
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2. Field Trip di Pengolahan Limbah Cair PIER, Pasuruan. 

 Mendengarkan penjelasan tentang tahap - tahap pengolahan limbah. 

 Mengamati alur atau tahap pengolahan limbah. 

3. Field Trip di PT. Indofood CBP Sukses Makmur. 

 Mendengarkan penjelasan sekilas tantang latar belakang perusahaan. 

 Mengamati alur proses pembuatan mie instant. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

3.1 Field Trip di PT. Nippon Indosari Corporindo 

 PT. Nippon Indosari Corporindo merupakan pabrik roti terbesar kedua di Indonesia. Pabrik roti 

yang biasa dikenal sebagai Sari Roti ini adalah pabrik yang kami kunjungi tepatnya berada di PIER, 

Pasuruan. Pabrik Sari Roti ini berdiri pada tanggal 24 Nopember 2005. Produk Bakery di Indonesia 

bermacam- macam aplikasinya antara lain Roti, Pastry, Cake, Donat dan Biskuit, tetapi aplikasi produk 

dari PT. Nippon Indosari Corporindo ini adalah produk Roti. 

 Semboyan daripada Pabrik Sari Roti ini adalah 3 H yaitu, Halal, Healthy, dan Higienies.  

 Halal, dimana pada setiap produk sari roti yang di produksi sudah mendapat sertifikasi Halal 

dari badan MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

 Healthy, dimana pada setiap produk roti yang dihasilkan atau diproduksi untuk komposisi 

gizinya sudah sesuai dengan standart komposisi gizi masyarakat Indonesia pada umumnya. 

 Hegienies, dimana dalam setiap proses maupun pra prosesnya dari setiap produk yang 

dihasilkan sudah memenuhi standart GMP (Good Manufacturing Practice).  

Adapun alur proses dari pembuatan roti di pabrik Sari Roti yang kami amati adalah,  

 Pertama, Kegiatan penerimaan Bahan Baku. 

 Kedua, Penyimpanan bahan baku , dimana penyimpanan bahan baku dibedakan berdasarkan 

spesifikasinya, ada yang disimpan dalam Cold Storage dan ada yang disimpan di ruangan 

biasa. 

 Ketiga, Penyiapan Bahan Baku untuk pembuatan produk roti.  

 Keempat, Sponge Mixing (Pencampuran Awal) yaitu bahan dasar terlebih dahulu (Tepung, 

Telur dan Ragi). 

 Kelima, Fermentasi (Suhu yang digunakan 27o C , Kelembaban (RH) 75% waktu fermentasi 3 

sampai 5 jam). 

 Keenam, Dough Mixing dan Floor Time (Pencampuran semua bahan). 

 Ketujuh, Dividing dan Rounding (Pembagian adonan berdasarkan jenis adonan serta 

pembulatan adonan). 

 Kedelapan, Intermediate Proving (Adonan di istirahatkan sebentar). 
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 Kesembilan, Sheeting (Pemipihan Adonan). 

 Kesepuluh, Moulding (Pengisian) 

 Kesebelas, Panning (Adonan ditata seperti bentuk yang diinginkan). 

 Kedua belas, Baking (Pemanggangan Roti, Suhu yang digunakan 200o C dalam waktu 8 

sampai 35 menit). 

 Ketiga belas, Depanning dan Cooling (Roti yang sudah dipanggang kemudian didinginkan agar 

ketika di packing tidak ada uap atau pengembunan pada kemasan). 

 Keempat belas, Slicing White Bread ( Pemotongan untuk produk roti tawar). 

 Kelima belas, Packaging ( dengan kecepatan 110 rpm / tergantung pada jenis produk). 

 Keenam belas, Metal Detecting ( Pengamatan apakah ada pencemaran logam dalam produk 

roti yang dihasilkan).  

 Ketujuh belas, Storage FG/ Finish Good ( Penyimpanan produk roti yang telah dikemas atau 

yang akan didistribusikan).  

 Adapun dalam setiap proses produksi roti kemudian ada roti yang tidak layak untuk di jual atau 

dikonsumsi adalah karena, 

 Rasa roti yang menyimpang atau tidak sesuai. 

 Adanya benda metal dalam  produk roti. 

 Adanya kesalahan dalam proses pengemasan. 

 Kemudian untuk penentuan masa kadarluwarsa produk roti yang selesai diproduksi adalah, 

 Dilihat dari proses akhir ( Butuh waktu berapa lama untuk melakukan proses pembuatan roti). 

 Rasa yang berubah. 

 Kenampakan (Ada jamur apa tidak). 

 Semua hal di atas di uji di Laboratorium selama 4 hari kemudian diambil jarak terpendek 

(Everage) dan biasanya untuk produk roti dari Sari Roti bertahan sampai 5 hari, sedangkan untuk 

produk roti yang berisi daging bertahan sampai 3 sampai 4 hari.  
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3.2 Field Trip di Pengolahan Limbah Cair PIER, Pasuruan  

 Limbah merupakan hasil buangan dari sisa-sisa hasil produksi atau rumah tangga dimana 

yang keberadaannya sangat tidak diinginkan bahkan apabila limbah tersebut langsung di buang ke 

sungai atau laut  bahkan lingkungan sekitar penduduk ada yang berbahaya, maka dari itu untuk 

mengatasi hal tersebut diperlukan pengolahan limbah agar limbah yang dibuang ke lingkungan dapat 

netral (tidak mengandung zat berbahaya) sehingga tidak berbahaya. 

 Salah satu tempat pengolahan limbah yang kami kunjungi adalah Pengolahan Limbah PIER, 

Pasuruan. Adapun tahap – tahap pengolahan limbah yang kami amati sebagai berikut,  

 Tahap Awal, Limbah yang hasil sisa- sisa produksi dari setiap pabrik ditampung manjadi satu 

di bak penampungan. 

 Tahap Kedua, Limbah tersebut diendapkan (melalui proses fisika). 

 Tahap Ketiga, Penyaringan limbah (Filtrasi) yang mana air dari proses pengendapan awal tadi 

disaring kemudian air akan tersangkut di Bring Bed. 

 Tahap Keempat, Pengendapan kedua (dengan menggunakan alat “DECEMBER” ). 

 Tahap Kelima, Pengendapan Ke-tiga. 

 Tahap Keenam, Air dari sisa pengendapan ketiga akan masuk dalam mesin oksidasi (melalui 

proses kimia).  

 Tahap Ketujuh, Melalui proses Biologis (Sistem Lumpur aktif). 

 Tahap Kedelapan, Pengendapan ke-empat, dimana air yang masih keruh dikembalikan lagi 

untuk diproses kembali sedangkan yang bening dilanjutkan untuk melalui proses selanjutnya. 

 Tahap Kesembilan, Pengukuran pH limbah , untuk limbah yang sudah netral pHnya 7 dapat 

langsung dibuang kesungai, sedangkan limbah yang belum netral dikembalikan lagi untuk 

diproses kembali.  

 Limbah yang nantinya dibuang ke sungai atau ke laut memang masih berwarna coklat 

kehitaman, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena kandungan kimia limbah yang berbahaya 

sudah dinetralisir sehingga tidak berbahaya lagi bahkan ikanpun dapat hidup di dalamnya.  
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2.3 Field Trip di PT. Indofood CBP Sukses Makmur 

 PT. Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan pembuat mie terbesar 

di dunia, dimana pada setiap tahunnya mampu menghasilkan 11 milyar produk mie, PT. Indofood CBP 

Sukses Makmur juga memproduksi tepung yang mana pada setiap tahunnya juga mampu 

menghasilkan 3,8 juta ton tepung. 

 Pengamatan yang kami lakukan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur adalah seputar 

pembuatan mie instant, yaitu 

 Pertama, Mixing ( Pencampuran bahan). 

 Kedua, Pressing (Membentuk lembaran tipis). 

 Ketiga, Pengkritingan (Membentuk lembaran tipis tadi menjadi berbentuk kriting-kriting).  

 Keempat, Steaming (Pengukusan, menggunakan uap air panas dengan suhu 100o C sampai 

120o C). 

 Kelima, Cutting (Pemotongan). 

 Keenam, Frying (Penggorengan, menggunakan minyak Bimoli dengan suhu 150o C). 

 Ketujuh, Cooling ( Pendinginan, suhu yang digunakan 40o C).  

 Kedelapan, Packaging (Pengemasan). 

 Adapun dalam setiap proses produksi pembuatan mie instant menghasilkan limbah mie yang 

sudah tidak layak di jual, Limbah mie tersebut di bedakan menjadi 2 macam yaitu :  

 HP ( Merupakan limbah mie hasil pecah atau tidak kotak ). 

 HH ( Merupakan limbah mie yang hancur atau rontok ).  

 Sedangkan untuk menanggulangi masalah limbah mie tersebut adalah mie digiling kembali 

kemudian dikirimkan ke pabrik pakan ternak.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dari kegiatan Kunjungan Industri yang sudah kami laksanakan pada tiga tempat maka dapat 

dibuat kesimpulan yaitu, 

1. Kegiatan Kunjungan Industri di PT. Nippon Indosari Corporindo PIER, Pasuruan. 

 PT. Nippon Indosari Corporindo merupakan pabrik roti terbesar kedua di Indonesia. 

 Pabrik Sari Roti ini berdiri pada tanggal 24 Nopember 2005.  

 Semboyan daripada Pabrik Sari Roti ini adalah 3 H yaitu, Halal, Healthy, dan 

Higienies.  

2. Kegiatan Kunjungan Industri di Pengolahan Limbah Cair PIER, Pasuruan. 

 Limbah merupakan hasil buangan dari sisa - sisa hasil produksi atau rumah tangga 

dimana yang keberadaannya sangat tidak diinginkan bahkan apabila limbah tersebut 

langsung di buang ke sungai atau laut  bahkan lingkungan sekitar penduduk ada yang 

berbahaya. 

 Pengolahan limbah diperlukan agar limbah yang dibuang ke lingkungan dapat netral 

(tidak mengandung zat berbahaya) sehingga tidak berbahaya. 

 Limbah hasil dari pengolahan Limbah Cair PIER, Pasuruan yang nantinya dibuang ke 

sungai atau ke laut memang masih berwarna coklat kehitaman, namun hal tersebut 

tidak menjadi masalah karena kandungan kimia limbah yang berbahaya sudah 

dinetralisir sehingga tidak berbahaya. 

3. Kegiatan Kunjungan Industri di PT. Indofood CBP Sukses Makmur 

 PT. Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan pembuat mie 

terbesar di dunia, dimana pada setiap tahunnya mampu menghasilkan 11 milyar 

produk mie. 

 Pengamatan yang kami lakukan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur adalah seputar  

alur proses pembuatan mie instant. 

 Adapun dalam setiap proses produksi pembuatan mie instant menghasilkan limbah 

mie yang sudah tidak layak di jual dan untuk menanggulangi masalah limbah mie 

tersebut adalah mie digiling kembali kemudian dikirimkan ke pabrik pakan ternak.  
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4.2 Saran  

 Saran yang dapat kami berikan dengan sudah dilaksanakannya Kegiatan Kunjungan Industri 

(Field Trip), yaitu  

1. Seharusnya pada setiap tempat atau lokasi perusahaan atau instansi yang dijadikan sebagai 

tempat Kunjungan Industri dapat memberikan kebijakannya untuk mengizinkan 

mendokumentasikan kegiatan produksi yang sedang dilaksanakan pada saat Kunjungan 

Industri tersebut. 

2. Untuk tempat atau lokasi perusahaan atau instansi yang dikunjungi agar dapat memberikan 

kesempatan yang lebih lama untuk mengamati alur proses produksi yang sedang dilaksanakan 

untuk kami supaya dapat mengamati kegiatan tersebut lebih seksama. 
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BAB V 

LAMPIRAN GAMBAR  

 

5.1 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1.1     Gambar 4.1.2 

    Pra Proses Pendinginan           Proses Pendinginan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.1.3        Gambar 4.1.4 

        Proses Pengemasan             Proses Pengamatan 
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           Gambar 4.1.5     Gambar 4.1.6 

         Metal Detecting              Produk Sari Roti 

 

 

5.2 PENGOLAHAN LIMBAH CAIR 

 

 

   Gambar 4.2.1     Gambar 4.2.2 

     Penyaringan dari sampah padat ke cair     December 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.3 

Bak penampungan yang ketiga 
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  Gambar 4.2.4         Gambar 4.2.5 

         Penyaringan busa dengan kain jala                    Proses biokimia (Lumpur Aktif) 

 

  

            Gambar 4.2.6         Gambar 4.2.7 

          Proses oksidasi          Bak penampungan terakhir 

 

 

5.3 PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 

  

             Gambar 4.3.1     Gambar 4.3.2 

 Pasca proses pendinginan             Pengemasan mie 


