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PENDIRIAN UNIT PENGOLAHAN PATI DAN TEPUNG UBI JALAR
DI BOGOR, JAWA BARAT

(Establishment of Sweet Potato Starch and Flour Processing in Bogor, West Java)

Tjahja Muhandri, Dase Hunaefi, Sutrisno Koswara, Subarna
Dep. Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk karakterisasi pati dan tepung ubi jalar, serta merancang
industri pati dan tepung ubi jalar. Karakterisasi pati dan tepung ubi jalar dilakukan pada
skala laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan pati ubi jalar varietas AC lebih unggul
dibanding yang lain (Sukuh, Cangkuang, Sawentar). Pati dari varietas AC memiliki kadar
karbohidrat 99,16% bk, derajat putih 83,27%, swelling power 16,50 g/g, dan memiliki
ketahanan dalam pemasakan paling baik. Karakteristik tepung ubi jalar kadar air 8,75%,
kadar abu 2,00%, kadar lemak 0,74%, kadar protein 2,35%, dan karbohidrat 85,48%.
Pabrik telah dirancang sesuai dengan kaidah perancangan pabrik dengan kapasitas 300 kg
ubi jalar per hari.

Kata kunci: pati, rancangan pabrik, tepung, ubi jalar.

ABSTRACT

This activity was aimed at the characterization of sweet potato starch and flour, as well as
designing industrial starch and sweet potato flour. Characterization of starch and sweet
potato starch performed on a laboratory scale. The results showed AC starch varieties,
superior to the others (Sukuh, Cangkuang, Sawentar). Starch from AC varieties had
higher levels of carbohydrates bk 99.16%, 83.27% white degree, swelling power
16.50 g/g, and has a good resilience in the cooking. Characteristics of sweet potato flour
8.75% moisture content, ash content 2.00%, 0.74% fat content, protein content 2:35%,
carbohydrates 85.48%. The factory has been designed in accordance with the rules of the
plant design capacity of 300 kg of sweet potatoes per day.

Keywords: flour, plant design, starch, sweet potato.

PENDAHULUAN

Tepung dan pati yang digunakan di Indonesia pada umumnya masih terbatas

pada beberapa jenis, seperti tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dan

tapioka. Pada kenyataannya, Indonesia kaya akan aneka ragam sumber karbo-

hidrat, diantaranya seperti umbi-umbian, termasuk ubi jalar. Namun demikian,

penggunaan produk pertanian ini, termasuk ubi jalar pada umumnya masih

terbatas sebagai bahan pangan pokok dan belum banyak dimanfaatkan untuk

bahan baku industri hilir. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan (gap)

antara produksi hasil pertanian di hulu dengan industri pengolahan di hilir.
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Peluang tersebut justru dimanfaatkan oleh negara lain dan bukan oleh sektor usaha

dan industri olahan dalam negeri yang ditunjukkan dengan tingginya angka impor

produk tepung-tepungan (25 juta kg per bulan).

Di antara hasil pertanian yang prospektif untuk diproses menjadi pati dan

tepung yang proses produksinya dapat dilakukan secara terpadu di satu lokasi

adalah ubi jalar. Berdasarkan riset yang telah dilakukan melalui Rusnas

Diversifikasi Pangan yang dikelola Seafast center, LPPM-IPB, pati dan tepung ubi

jalar dapat digunakan sebagai bahan baku produksi cookies, biskuit, kue, produk

bakeri, makanan bayi, mie, flakes, dan sebagainya. Pengembangan industri pati

dan tepung ubi jalar akan menyediakan alternatif jenis pati dan tepung yang sudah

tersedia di pasaran yang dapat diproduksi secara lokal. Hal ini sangat sejalan

dengan program ketahanan pangan nasional serta upaya diversifikasi pangan.

Untuk dapat mewujudkan berdirinya industri pati dan tepung ubi jalar

secara terpadu (Integrated starch and Flour Industry), maka perlu dibangun

kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan antara perguruan tinggi/lembaga

penelitian sebagai penghasil teknologi dengan pihak swasta sebagai mitra. Dalam

hal ini, Seafast Center, LPPM IPB yang telah berpengalaman dalam riset Rusnas

Diversifikasi Pangan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ubi jalar

akan bertindak sebagai penyedia teknologi dan PT Mega Langgeng Utama

sebagai mitra yang memanfaatkan teknologi dan pengalaman Seafast Center

tersebut. Dengan kemitraan ini kapasitas mitra akan dapat ditingkatkan, antara

lain dengan dihasilkannya produk olahan jenis baru berupa pati dan tepung ubi

jalar dan berbagai jenis hasil olahannya, termasuk produk dan hasil olahan hasil

ikutan (hasil samping).

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 1) Karakterisasi pati dan

tepung ubi jalar, dan 2) Perancangan pabrik pengolahan pati dan tepung ubi jalar.

METODE PENELITIAN

Pembuatan Pati Ubi Jalar

Pembuatan pati ubi jalar dimulai dengan pengupasan kulit menggunakan

mesin abrasive peeler. Setelah itu, ubi diparut dan direndam dengan larutan sulfit
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dengan konsentrasi 0,1%. Perbandingan antara larutan sulfit yang digunakan

dengan hasil parutan ubi adalah 4:1. Setelah ditunggu sekitar 15 menit, campuran

ubi dan air tersebut disaring untuk memisahkan pati dan ampasnya. Pati ubi jalar

berupa bagian cair sedangkan ampas merupakan bagian padatannya. Pati

kemudian melalui proses pengendapan selama 16 jam dan pencucian sebanyak

tiga kali atau sampai pati berwarna putih bersih, dan setelah itu pati diangkat dan

dikeringkan dalam cabinet dryer sampai pati benar-benar terasa kering, dan ketika

dihancurkan tidak membentuk gumpalan. Setelah itu pati kering digiling dengan

pin disc mill dan dilakukan pengayakan pada 150 mesh untuk mendapat tepung

pati.

Pembuatan Tepung Ubi Jalar

Proses pembuatan tepung ubi jalar terdiri dari: pencucian, pengupasan,

penyawutan, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. pengupasan kulit

menggunakan abrasive peeler, penyawutan menggunakan mesin penyawut,

pengeri-ngan menggunakan cabinet dryer, dan penggilingan menggunakan pin

disc mill. Pengayakan menggunakan ayakan 80 mesh.

Pembuatan Rancangan Tata Letak Pabrik

Pada penelitian ini perancangan tata letak menggunakan metode dengan

pendekatan sistematik (Wignjosoebroto 2009) karena perancangan tata letak yang

dibuat membandingkan beberapa aspek meliputi keterkaitan antar aktivitas dan

keterkaitan antar ruang serta adanya faktor-faktor lain. Beberapa data input yang

diperlukan untuk perancangan tata letak seperti jumlah/kapasitas, urutan operasi,

pendukung produksi dan timing. Gambar di bawah adalah bagan perancangan tata

letak pabrik yang dilakukan.

Gambar 1 Bagan perancangan tata letak pabrik.
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Analisis Karakter Fisikokimia Pati dan Tepung Ubi Jalar

Analisis terhadap pati dan tepung ubi jalar meliputi Analisis Kadar Air

Metode Oven (SNI 01-2891-1992), Analisis Kadar Abu Metode Pengabuan

Kering (SNI 01-2891-1992), Analisis Kadar Protein Metode Kjeldahl (AOAC

1995), Kadar Lemak Metode Soxhlet (SNI 01-2891-1992) dan Analisis Kadar

Karbohidrat By Difference (Faridah et al. 2012).

Analisis terhadap pati ubi jalar meliputi Daya Pembengkakan/Swelling

Power (Collado et. al 2001), Derajat Putih Dengan Whiteness Meter (Faridah et

al. 2012) dan Analisis Profil Gelatinisasi Pati menggunakan instrumen Rapid

visco analyzer (Faridah et al. 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pati Ubi Jalar

Pati dari keempat varietas berwarna putih. Hal ini disebabkan oleh

terpisahnya pigmen alami yang terdapat pada ubi jalar, seperti beta karoten.

Penampakan pati ubi jalar dari keempat varietas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Pati ubi jalar dari keempat varietas.

Kadar Air

Kadar air produk pati dari keempat varietas ubi jalar berkisar antara

9,42‒11,67% bb. Hasil analisis kadar air dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil analisis

menunjukkan bahwa kadar air pati keempat varietas masih memenuhi standar SNI

yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2011 untuk
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produk sejenis, yaitu tapioka, di mana tertera bahwa kadar air maksimal untuk

produk tersebut adalah 14%.

Tabel 1 Kadar air pada empat varietas pati ubi jalar
Varietas Kadar air (%)
Sukuh 9,42 ± 0,09a
Cangkuang 11,67 ± 0,25c
AC 9,47 ± 0,38a
Sawentar 10,39 ± 0,52b

a-eAngka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji 5% (uji Duncan)

Kadar Abu

Kadar abu pati keempat varietas ubi jalar berkisar antara 0,24‒0,32% bk.

Hal ini menunjukkan bahwa produk ini memenuhi standar SNI untuk produk

sejenis, yaitu tapioka, di mana kadar abu maksimum untuk produk ini adalah

0,5%.

Hasil analisis kadar abu dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil

ANOVA, diketahui bahwa varietas berpengaruh secara signifikan (P<0,05)

terhadap kadar abu produk, di mana pati Cangkuang, AC, dan Sawentar berada

pada subset yang sama, sedangkan pati Sukuh memiliki nilai terendah, yaitu

0,24% bk (Tabel 2).

Tabel 2 Kadar abu pada empat varietas pati ubi jalar
Varietas Kadar abu (% bk)
Sukuh 0,24 ± 0,02a
Cangkuang 0,32 ±,0,03b
AC 0,29 ± 0,00b
Sawentar 0,29 ± 0,02b

Kadar Protein

Kadar protein pati dari keempat varietas ubi jalar berkisar antara

0,42‒0,61% bk (Tabel 3). Hasil analisis kadar protein dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil ANOVA, diketahui bahwa varietas berpengaruh secara

signifikan (P<0,05) terhadap kadar protein produk, di mana pati Cangkuang

memiliki nilai tertinggi sebesar 0,61±0,01% bk, diikuti pati Sukuh, AC, dan

Sawentar.
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Tabel 3 Kadar protein pada empat varietas pati ubi jalar
Varietas Kadar protein (% bk)
Sukuh 0,43 ± 0,08a
Cangkuang 0,61 ± 0,01b
AC 0,52 ± 0,07a
Sawentar 0,42 ± 0,06a

Kadar Lemak

Kadar lemak pati keempat varietas ubi jalar berkisar antara 0,12‒0,37% bk

(Tabel 4) dan berdasarkan hasil ANOVA, diketahui bahwa varietas berpengaruh

secara signifikan (P<0,05) terhadap kadar protein produk, di mana pati Cang-

kuang, AC, dan Sawentar memiliki nilai tertinggi, sedangkan pati Sukuh berada

pada subset yang memiliki nilai terendah, yaitu 0,12% bk.

Tabel 4 Kadar lemak pada empat varietas pati ubi jalar
Varietas Kadar lemak(%bk)
Sukuh 0,12 ± 0,02a
Cangkuang 0,42 ± 0,05b
AC 0,37 ± 0,03b
Sawentar 0,37 ± 0,04b

Kadar Karbohidrat

Kadar karbohidrat dihitung menggunakan perhitungan by difference, yaitu

selisih berat antara keseluruhan zat dengan kadar air, lemak, protein, dan abu dari

bahan.

Kadar karbohidrat dari produk pati keempat varietas ubi jalar berkisar antara

96,12‒99,16% bk (Tabel 5). Varietas berpengaruh secara signifikan (P<0,05)

terhadap kadar karbohidrat produk, di mana pati dari varietas Sukuh dan AC

memiliki nilai tertinggi, sedangkan pati Cangkuang memiliki nilai terendah.

Kisaran hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat produk pati memiliki nilai

karbohidrat >95%.

Tabel 5 Kadar karbohidrat pada empat varietas pati ubi jalar
Varietas Kadar karbohidrat(%bk)
Sukuh 99,16 ± 0,09c
Cangkuang 96,12 ± 0,32a
AC 98,71 ± 0,41c
Sawentar 97,81 ± 0,49b
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Daya Pembengkakan (Swelling Power) dan Derajat Putih

Swelling power produk pati ubi jalar berkisar antara 16,50‒18,45 g/g dan

derajat putih produk pati ubi berkisar antara 73,86‒83,27 (Tabel 6). Varietas

berpengaruh secara signifikan (p<0,05) terhadap swelling power produk, di mana

pati varietas Sawentar memiliki swelling power tertinggi, dan pati varietas AC dan

Cangkuang memiliki nilai swelling power terendah.

Tabel 6 Swelling power pada empat varietas pati ubi jalar
Varietas Swelling power(g/g) Derajat putih
Sukuh 17,26 ± 0,41ab 77,68±0,06c
Cangkuang 16,85 ± 0,35a 73,86±0,29a
AC 16,50 ± 1,07a 83,27±0,31d
Sawentar 18,45 ± 0,60b 76,29±0,42b

Profil Gelatinisasi Pati

Grafik pengukuran RVA untuk keempat varietas dapat dilihat pada Gambar

3. Suhu gelatinisasi dari semua produk pati ubi jalar yang diuji berkisar antara

72,57‒79,30 oC (Tabel 7), suhu gelatinisasi terendah dimiliki oleh varietas Sukuh,

dan suhu gelatinisasi tertinggi dimiliki oleh varietas AC berdasarkan hasil

ANOVA (P<0,05) yang dilanjutkan dengan uji Duncan.

Viskositas puncak (maximum viscosity) produk pati dari keempat varietas

ubi jalar berkisar antara 5183,33‒6570,33 cP, di mana varietas Cangkuang dan

AC memiliki nilai viskositas puncak terendah, dan varietas Sukuh memiliki nilai

viskositas tertinggi. Selain suhu gelatinisasi, kadar amilosa juga terkait dengan

nilai viskositas puncak, namun kali ini kadar amilosa memiliki korelasi negatif

atau semakin tinggi kadar amilosa, pada umumnya semakin rendah viskositas

puncak suatu pasta pati (Fennema 2008).

Breakdown viscosity (BV) produk pati dari empat varietas ubi jalar memiliki

nilai 5183,33‒6570,33±37,58 cP. Varietas Sukuh memiliki nilai BV paling tinggi,

sedangkan AC memiliki nilai BV paling rendah.

Keempat varietas pati ubi jalar menunjukkan profil gelatinisasi yang

bervariasi. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, pati dari varietas AC memiliki

karakteristik yang sangat baik, karena paling tahan terhadap proses pemasakan

dan memiliki kecenderungan retrogradasi yang tinggi. Hampir seluruh karak-
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teristik profil gelatinisasi pati memiliki kaitan erat dengan kadar amilosa bahan.

Namun, kadar amilosa semua varietas tidak berbeda nyata, yaitu berada di sekitar

8%, sehingga tidak bisa dilihat pengaruh kadar amilosa dengan semua karakter

pada profil gelatinisasi pati. Data profil gelatinisasi pati ubi jalar dapat dilihat

pada Tabel 7.

Keterangan: : Sukuh : Cangkuang : AC : Sawentar

Gambar 3 Profil gelatinisasi pati ubi jalar.

Tabel 7 Data profil gelatinisasi pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Suhu gelatinisasi
(oC)

Peak viscosity
(cP)

Breakdown
viscosity (cP)

Setback viscosity
(cP)

Sukuh 72,57±0,25a 6570,33±37,58c 3774,00±33,96d 1090,33±52,99a
Cangkuang 73,73±0,03b 5183,33±24,38a 3081,33±19,55b 1205,33±10,21b
AC 79,30±0,00d 5234,67±23,16a 2605,67±15,04a 1328,00±14,73c
Sawentar 74,12±0,03c 6077,33±48,64b 3609,33±36,56c 1291,00±10,15c

Karakteristik Tepung Ubi Jalar

Analisis yang dilakukan pada produk adalah analisis proksimat. Analisis

proksimat adalah analisis suatu bahan untuk mengetahui kadar air, abu, lemak,

protein, dan karbohidrat. Analisis produk dilakukan untuk mengetahui karak-

teristik produk tepung ubi jalar karena hingga saat ini belum ada SNI untuk

produk tepung ubi jalar. Hasil analisis proksimat tepung ubi jalar disajikan pada

Tabel 8.
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Tabel 8 Hasil analisis proksimat tepung ubi jalar putih
Jenis uji Unit Hasil analisis
Kadar air g/100g 8,75
Kadar abu g/100g 2,58
Kadar lemak g/100g 0,74
Kadar protein g/100g 2,35
Kadar karbohidrat g/100g 85,48

Hasil Rancangan Pabrik Pati dan Tepung Ubi Jalar

Pabrik dirancang berdasarkan proses pembuatan tepung ubi jalar. Namun

pabrik ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan pati ubi jalar karena

menggunakan peralatan yang relatif sama.

Neraca Massa

Perancangan suatu proses yang baik dapat dilihat dari neraca massa yang

didapatkan. Neraca massa merupakan perincian banyaknya bahan-bahan yang

masuk, keluar, dan menumpuk dalam suatu alat pemroses. Neraca massa dibuat

untuk suatu alat atau unit dengan batasan tertentu, di mana bahan-bahan diperinci

banyaknya baik itu bahan yang masuk ataupun bahan yang keluar (Brown 1998).

Jadi, proses pembuatan tepung ubi jalar dari 1.000 g ubi jalar segar menghasilkan

219,95 g tepung ubi jalar artinya rendemen tepung ubi jalar yang dihasilkan

21,99%.

Tata Letak Pabrik

1. Diagram keterkaitan aktivitas

Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam menentukan tata letak pabrik

adalah dengan analisis keterkaitan antar aktivitas yang terjadi pada pabrik dengan

menggunakan diagram keterkaitan aktivitas (Apple 1990). Diagram keterkaitan

aktivitas adalah suatu pengaturan tata letak fasilitas operasi dengan memanfaatkan

suatu area sehingga dapat menempatkan mesin, bahan baku, serta perlengkapan

operasi industri maupun personalia (Wignjosoebroto 2009). Fungsi dari diagram

aktivitas ini antara lain untuk mengevaluasi luas area yang tersedia, menganalisis

luas area yang dibutuhkan dan juga mampu meminimalisasi biaya pembangunan

suatu industri.
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Penyusunan tata letak pabrik dimulai dari pengumpulan data-data operasi

yang mengacu pada diagram alir proses. Selanjutnya menganalisis keterkaitan

antar aktivitas yang disajikan pada Gambar 4. Melakukan perhitungan kedekatan

penempatan suatu proses terhadap proses selanjutnya dan proses-proses lainnya

dengan menggunakan TCR (Total Closeness Rating) (Tabel 9). Kemudian

mengubah bagan keterkaitan antar aktivitas yang ada ke dalam bentuk diagram

keterkaitan antar aktivitas yang disajikan pada Gambar 4. Diagram keterkaitan

aktivitas ini menunjukan kedekatan aktivitas proses yang satu dengan yang lain

secara relatif dari lokasi tertentu sesuai dengan peta keterkaitan antar aktivitas.

1
1 Penerimaan bahan baku 2

A1,2,3 3
2 Penyimpanan bahan baku I 4

U U 5
3 Sortasi E2 U 6

I U U 7
4 Pencucian bahan baku I U U 8

A1,2,3 E2,3 U U 9
5 Pengupasan U U U U 10

A1,3 U U U U 11
6 Penyawutan U U U U U

E1,3 U X5 U X5 1
7 Penataan sawut basah I U X5 U 2

E1,2 U U X5 3
8 Pengeringan U U U 4

I U U 5
9 Penepungan U U 6

I U 7
10 Pengemasan U 8

A1,2,3 9
11 Penyimpanan produk 10

11
Keterangan :
Derajat kedekatan
A : Harus bersebelahan (absolutely necessary)
E : Harus berdekatan (especially important)
I : Cukup berdekatan (important)
O : Tidak harus berdekatan (ordinary ok)
U : Bebas dan tidak saling terkait (unimportant)
X : Tidak boleh saling berdekatan atau harus saling berjauhan (not desirable)
Keterkaitan produksi
1 : Urutan aliran kerja
2 : Menggunakan pekerja yang sama
3 : Memudahkan pemindahan bahan
4 : Adanya komunikasi atau pencatatan
5 : Kemungkinan kontaminasi silang

Gambar 4 Peta keterkaitan aktivitas.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

256

Tabel 9 Perhitungan TCR (Total Closeness Rating)
Nilai TCR

81 9 1 1 1 1 1 3 1 1 100
81 1 27 1 1 1 1 1 1 0 115
1 9 9 9 27 1 1 1 1 1 60
9 27 1 81 1 1 1 0 0 0 122
81 27 1 1 81 1 1 1 1 1 196
81 9 27 1 1 27 9 1 1 1 158
27 1 1 1 1 1 27 1 1 1 62
27 9 1 1 1 1 1 9 1 1 52
27 1 1 1 0 1 1 1 9 1 44
27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 35
81 1 1 1 1 1 0 1 0 1 88

2. Kebutuhan ruang

Kebutuhan ruang adalah kebutuhan terhadap luasan tertentu yang diperlukan

para pekerja untuk bergerak (Wignjosoebroto 2009). Luasan ruang yang diberikan

sangat memengaruhi efektivitas dalam bekerja. Ruang yang terlalu sempit akan

menimbulkan kesulitan dalam bergerak, sebaliknya ruang yang terlalu luas akan

menyebabkan besarnya jarak tempuh sehingga lebih cepat menimbulkan kele-

lahan dan memperlambat proses pengolahan. Kebutuhan luas ruangan produksi

disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Kebutuhan luas ruang produksi tepung ubi jalar

Lokasi Jenis alat/mesin Luas (m2)
Alat/mesin Operator Jumlah Sub total (x) 200%

Pencucian Bak pencucian 2,0 0,5 2 5,0 10
Pengupasan Abrasive peeler 0,5 0,5 1 1,0 2
Penyawutan Mesin penyawut 0,5 1,0 1 1,5 3
Sortasi Meja sortasi 2,0 0,5 1 2,5 5
Pengeringan Oven 2,5 1,5 1 4,0 8
Penepungan Pin disk mill 0,5 1,0 1 1,5 3
Pengemasan Sealer 0,5 0,5 2 2,0 4

Total luas (m2) 35

Secara keseluruhan luas ruang yang diperlukan untuk pabrik pengolahan

tepung ubi jalar ini adalah 90 m2 dengan perincian kebutuhan luas ruang disajikan

pada Tabel 11.
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Tabel 11 Kebutuhan luas ruang pabrik pengolahan tepung ubi jalar
Ruangan Luas (m2)
Ruang produksi 35
Ruang non proses produksi
a. Tata usaha dan penerima tamu 10
b. Tempat bahan baku 10
c. Tempat penyimpanan produk 6
d. Tempat pengemasan 6
e. Toilet 6
f. Mushola 6
g. Dapur 5
h. Ruang pekerja 6

Total luas ruangan 90

3. Ketersediaan ruang

Ketersediaan ruang merupakan luasan yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan ruang baik untuk ruang produksi maupun ruang untuk pabrik

keseluruhan (Wignjosoebroto 2009). Ruang yang tersedia harus sedikit lebih besar

atau pas dengan kebutuhan ruang. Ruang yang terlalu sempit akan menimbulkan

kesulitan dalam bergerak, sebaliknya ruang yang terlalu luas akan menyebabkan

besarnya jarak tempuh sehingga lebih cepat menimbulkan kelelahan dan

memperlambat proses pengolahan.

Pabrik yang dibangun memiliki luas total ± 160 m2 yang telah memiliki

bagian ruangan-ruangan meliputi satu ruang tengah besar, empat ruang kecil, dua

toilet, satu ruang memanjang disamping, dan satu ruang besar dibelakang. Ruang-

ruang tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kebutuhan ruang yang diperlukan.

Perincian ketersediaan ruang disajikan pada Tabel 12.

Pembagian fungsi ruangan untuk pabrik disesuaikan antara kebutuhan ruang

dan ketersediaan ruang. Ruang tengah besar digunakan untuk tata usaha termasuk

sebagai kantor dan ruang penerima tamu. Ruang kecil 1 digunakan untuk tempat

penyimpanan produk dan mushola sedangkan ruang kecil 2 untuk ruang pekerja

dan tempat pengemasan. Ruang samping digunakan sebagai tempat bahan baku

untuk memudahkan proses penerimaan bahan. Ruang belakang yang paling luas

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dua untuk tempat produksi (ruang produksi 1

dan 2) dan satu bagian untuk dapur. Toilet yang tersedia ada dua dan keduanya

dapat digunakan secara maksimal.
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Tabel 12 Ketersediaan luas ruang pabrik pengolahan tepung ubi jalar

Jenis Luas (m2) Total (m2)Ruang Jumlah
Ruang tengah besar 16,25 1 16,25
Ruang kecil 1 8,40 2 16,80
Ruang kecil 2 7,00 2 14,00
Ruang samping 10,45 1 10,45
Ruang belakang 99,75 1 99,75
Toilet 2,70 2 5,40

Total luas (m2) 162,65

4. Diagram keterkaitan antar ruang

Setelah menentukan pembagian fungsi ruang berdasarkan kebutuhan dan

ketersediaan ruang, kemudian ditentukan peta keterkaitan antar ruang yang

disajikan pada Gambar 5. Peta keterkaitan antar ruang ini kemudian diubah

menjadi diagram keterkaitan antar aktivitas (Gambar 6).

1
1 Penerimaan bahan 2

A 3
2 Tempat bahan baku U 4

E U 5
3 Ruang produksi I I U 6

A U U 7
4 Ruang produksi II I X U 8

E X U U 9
5 Tempat pengemasan X U U U 10

A U U X U 11
6 Tempat penyimpanan produk U U X U U

U U X U U 1
7 Dapur U U U I 2

U U U I 3
8 Toilet U U U 4

U U U 5
9 Tata usaha I U 6

U U 7
10 Mushola U 8

A 9
11 Ruang pekerja 10

11
Keterangan Derajat kedekatan :
A : Harus bersebelahan (absolutely necessary)
E : Harus berdekatan (especially important)
I : Cukup berdekatan (important)
O : Tidak harus berdekatan (ordinary ok)
U : Bebas dan tidak saling terkait (unimportant)
X : Tidak boleh saling berdekatan atau harus saling berjauhan (not desirable)

Gambar 5 Peta keterkaitan antar ruang.
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5. Pembatas teknis

Pembatas teknis merupakan batasan-batasan yang dijumpai pada saat

perancangan tata letak (Priyono 2006). Batasan yang ditemui terkait dengan usaha

menempatkan peralatan dan kondisi ruang untuk penempatan. Beberapa batasan-

batasan yang dijumpai untuk merancang tata letak pabrik pengolahan tepung ubi

jalar ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat yang digunakan untuk pabrik berada di dalam perumahan
2. Batas sebelah selatan berhimpitan dengan rumah warga
3. Tidak ada lahan parkir untuk kendaraan besar
4. Pada ruang belakang dan samping belum ada atap
5. Luas area yang tersedia berbentuk L

Gambar 6 Diagram keterkaitan antar ruang.
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Kelima faktor pembatas di atas menyebabkan rancangan tata letak harus

menyesuaikaan kondisi yang ada di lokasi. Untuk penerimaan bahan dibuat pintu

khusus di sebelah utara pabrik, sehingga kendaraan yang mengangkut bahan baku

cukup parkir di depan pintu dan bahan langsung pindahkan ke ruang samping

yang dijadikan sebagai tempat bahan baku. Ruang samping dan ruang belakang

yang belum tertutupi atap dipasang atap sederhana yang dapat dibongkar (kanopi).

Untuk mengurangi kebisingan, peralatan yang digunakan dimodifikasi supaya

tidak banyak mengeluarkan suara. Penempatan ruang produksi pun di ruang

belakang sehingga tidak mengganggu tetangga sebelah. Denah hasil perancangan

pabrik disajikan pada Gambar 7.

6. Penentuan kapasitas produksi

Kapasitas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk

mencapai keuntungan yang optimal. Keuntungan ini dipengaruhi oleh faktor

eksternal, yaitu usaha-usaha pemasaran yang dilakukan serta variabel-variabel

teknik yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Menurut Umar (2001),

kapasitas produksi dapat didefinisikan sebagai volume atau jumlah unit yang

dapat diproduksi selama periode tertentu. Definisi ini meliputi hasil keluaran yang

diharapkan. Untuk jangka pendek, kapasitas dapat dipertimbangkan sesuatu yang

konstan.

Dari peralatan yang ada, oven berperan sangat penting karena penggunaan

oven menentukan waktu proses produksi. Penggunaan oven ini membutuhkan

waktu yang paling lama, yaitu 8 jam/hari. Kapasitas oven terpasang adalah

300 kg/proses. Sehingga yang digunakan sebagai kapasitas terpasang alat adalah

sebesar 300 kg. Kapasitas maksimum ditentukan dari kapasitas terpasang alat.

Kapasitas maksimum adalah kemampuan alat untuk memproduksi dengan jumlah

maksimum dari kapasitas yang terpasang. Penggunaan oven dapat dimaksimalkan

dengan menambah jumlah proses, sehingga dalam sehari dilakukan dua kali

proses yang artinya dua kali penggunaan oven. Penambahan dilakukan untuk

mendapatkan nilai kapasitas maksimum, yaitu dua kali dari kapasitas terpasang

sebesar 600 kg.
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Keterangan :

1 : Penerimaan bahan A1 : Mesin pengupasan
2 : Tempat bahan baku A2 : Tempat pencucian
3 : Ruang produksi I B1 : Mesin penyawutan
4 : Ruang produksi II B2 : Oven
5 : Tempat pengemasan B3 : Mesin penggilingan
6 : Tempat penyimpanan produk
7 : Dapur
8 : Toilet
9 : Tata usaha dan penerimaan tamu
10 : Mushola
11 : Ruang pekerja

Gambar 7 Rancangan tata letak pabrik.

KESIMPULAN

Produk pati dan tepung ubi jalar memiliki karakteristik kadar karbohidrat

dan total pati yang tinggi (99,16 dan 86,91% bk), dan dari karakteristik fisik, pati

AC memiliki karakter derajat putih yang tinggi (83,27), swelling power rendah



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

262

(16,50% g/g), ketahanan pemasakan paling baik, yang ditunjukkan oleh

breakdown viscosity yang rendah (5183,33cP) dan retrogradasi yang tinggi

(setback viscosity 1328,00cP). Karakteristik tepung ubi jalar kadar air 8,75%;

kadar abu 2,00%; kadar lemak 0,74%; kadar protein 2,35%; dan karbohidrat

85,48%. Pabrik telah dirancang sesuai dengan kebutuhan proses produksi dan

ketersediaan lahan atau bangunan.
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