
BAB I 

PENDAHULUAN 

L 1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Sorini didirikan pada tahun 1983 oleh Aclikoesocmo eli kota Surabaya. 

Pada awal cliclirikmmya, pabrik ini hernama PT. Sorini Corporation Tbk. l'\ama Sorini 

dimnbil sebagai singkatan clari Sorbitol inti murni. Sejak tahun 1992, PT. Sorini tclah 

tcrdaftar scbagai perusahaan publik eli Bursa Efek Jakarta (BEJ) clan Surabaya (BES), 

clan pada 19 Juli 2007 PT. Sorini Corporation Tbk berubah nama menjacli PT. Sorini 

Agro Asia Corporinclo Tbk hingga sekarang. 

PT. Sorini Agro Asia Corporinclo Tbk merupakan inclustri penghasil tunman 

pati terbcsar eli Indonesia, sekaligus industri sorbitol terbesar kedua eli clunia, setelah 

perusahaan Towa Corporation dari Jcpang. Procluk PT. Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk merupakan barang setengah jadi yang biasa cligunakan sebagai bahan baku 

pembuatan makanan clan barang-barang konsumsi lainnya seperti minuman, pasta 

gigi, farmasi, dan rokok. Beberapa procluk yang dihasilkan oleh PT. Sorini Agro Asia 

Corporinclo Tbk antara lain maltoclekstrin, dektrose monohidrat, sirup g1ukosa, 

maltitol, dan sorbitol. Pacla industri ini, sorbitol clipusatkan sebagai produk utama. 

Berdasarkan data procluksi PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk cliperoleh angka 

procluksi total sorbitol clan maltito1 eli perusahaan ini pacla tahun 2009 sebesar 140 

ribu ton/tahun. 
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PT. Sorini Agro Asia Corporinclo Tbk menempati tanah seluas 2c\.800 m2 eli 

clesa Ngerong, Kecamatan GempoL Kabupaten Pasuruan. Propinsi lema Timur. Pacla 

awal berclirinya perusahaan, jumlah sorbitol yang cliproduksi masih sangat sedikit 

yaitu berkisar 5.000 ton per tahun. Seiring clcngan pcrtambahan usia. perusahaan ini 

mengaiami kemajuan yang s:mgat pesat. liai ini dapat dibuktikan dcngan pcningkatan 

kapasitas produksinya pada tahun 1996, clari 30.000 ron menjacli 50.000 ton per 

tahun. Dengan adanya penambahan pabrik baru, pacla tahun 2008 pabrik ini te1ah 

mampu memproduksi sorbitol clan maltitol dengan kapasitas 1 c\0.000 ton per 

tahunnya. Selain sorbitoL produk yang juga clikembangkan oleh PT. Sorini Agro Asia 

Corporindo Tbk adalah clekstrosa monohiclrat dan maltodekstrin. Hingga tahun 2009, 

produk yang clihasilkan oleh PT. Sorini Agro Asia Corporinclo Tbk aclalah sorbitol 

(120.000 ton per tahun), maltitol (20.000 ton per tahun), maltodekstrin (6.000 ton per 

tahun), dekstrosa monohidrat (12.000 ton per tahun). clan sirup glukosa (32.000 ton 

per tahun). 

Dengan menerapkan sistem manaJemen mutu yang telah ada, sejak tahun 

2000 PT. Sorini Agro Asia Corporinclo Tbk telah memperoleh pengakuan ISO 

9002:1994 dan mengalami peningkatan pacla tahun 2003 menjacli ISO 9001:2000. PT 

Sorini merupakan salah satu anak perusahaan yang tergabung clalam grup Aneka 

Kimia Raya (AKR). 

Bahan baku yang digunakan adalah pati yang berasal dari tepung tapioka. 

Bahan baku didapatkan clari pemasok di Lampung (PT. SIP) dan Ponorogo (PT. 
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Smitanam). dimana keduanya merupakan pabrik yang tergabung dalam grup AKR, 

Thailand. Sclain itu. bahan baku berupa tepung tapioka tersebut juga masih 

dikornbinasikan dengan tepung tapioka yang berasal dari Thailand. 

L2. Lokasi dan Tata Lttak Pabrik 

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk berlokasi di Jl. Raya Gempoi-Pandaan 

Km ..J-2, desa Ngerong, Kecamatan GempoL Kabupaten Pasuruan. Propinsi Ja\\"a 

Timur, 67155. Perusahaan ini berada pada lokasi yang stratcgis yaitu di pinggir jalan 

raya Surabaya-Malang, sehingga pengiriman bahan baku dan arus distribusi produk 

dapat betjalan lancur. Selain itu, daerah tcrsebut merupukan kawusun industri, 

sehingga keadmm ini akan mempermudah perijinan pendirian pabrik. lokasi PT. 

Sorini Agro Asia Corporindo Tbk memiliki batas-batas, antZJra lain : 

1. Utara 

2. Barat 

3. Selatan 

4. Timur 

: Pemukiman penduduk desa Ngerong, GempoL Kab. Pasunwn 

: Jl. Raya Gempoi-Pandaan Km 42 dan bangunan dari PT. Panca 

PZJtriot Feed 

: PT. Marion Bcrkat Anugrah 

: Sungai Bangkok. 

Pemilihan lokasi yang berada di JL Raya Gempol-Pandaan, desa Ngerong, 

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur sebagai lokasi pabrik 

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk ini mempunyai beberapa alasan, yaitu : 
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I. Lokasi dekat dengan Jalan to! GcmpoL sehingga mcmudahkan transportasi dan 

distribusi barang: 

2. Kawasan Gcmpol merupakan daerah yang kaya akan sumber air sehingga dapat 

menjamin kelancaran produksi pabrik: 

~1. Ketnudahan daian1 111endapat tcnaga ke1ja karena lokasi pabrik berdekatan dengan 

pemukiman pcnduduk dan tcrletak di antara 2 kota besar Smabaya dan \1alang; 

4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang cukup baik seperti listrik dan 

telekomunikasi schingga dapat mendukung kclangsungan pabrik. 

Tata letak pabrik PT. Sorini secm·a umum d<:1pat clibagi mcnjacli tiga bagian, 

yaitu bagian depan. bagian tcngah, dan bagian belakang. Pacla bagian clepan terdiri 

dari pos satpam. kantor. clepartemen Research & Del'Clopment, ruang Ioker, dan 

mushola. Pacla bagian tengah tercliri dari ruang tangki sakaritikasi, ruang pengisian 

dan penyimpanan sorbitol maupun maltitoL ruang clepartemen Quality Control 

Produk Akhir dan Procluk Intermediate (PAPI), ruang procluksi sorbitol dan maltitol, 

ruang produksi clan pengisian glucose syrup, ruang produksi clan pengemasan dried 

glucose syrup, ruang produksi dan pengemasan dextrose monohydrate (DMH), ruang 

suku cadang dan perawatan, ruang departemen Quality Control Material dan 

Mikrobiologi (MAMI), ruang genset, ruang cooling water, ruang boiler, ruang water 

treatment, ruang chiller ll'ater, ruang compressor, ruang likuifikasi, unit pengolahan 

limbah, ruang peny11npanan produk, ruang penym1panan tepung tapioka, methane 
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plant, hn/rogen pla/11, dan kantin. Pada bagian bclakang tcr-cliri dari gudang 

penyimpanan suku cadang, ruang hoi/cr. dan lahan pcnyimpanan batu bara. 

Jalan Tol Gempol 

Porong 

Porn Bensin 

Gam bar 1.1. Denah Lokasi PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 

Sumber : PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, 2005 
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