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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pangan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, oleh 

karena itu diperlukan pengontrolan kualitas dan keamanan pangan agar masyarakat 

terhindar dari penyakit atau keracunan makanan. Data kasus Kejadian Luar Biasa 

(KLB) di Indonesia, pada tahun 2013 terdapat 48 kejadian, dimana 1.690 sakit, dan 12 

orang meninggal. Sumber dari kasus tersebut terhadap KLB bermacam-macam dan 

industri jasa boga pada tahun 2013 berkontribusi 16,67%. Pada tahun 2014, terdapat 47 

kejadian dimana 13 kejadian tersebut (28%) dari industri jasa boga. Pada tahun 2015 

insutri jasa boga juga menyebabkan 13 kejadian keracunan pangan (21,31%). Hal ini 

mengalami penurunan dimana pada tahun 2010 ada 115 kasus, 2011 ada 163 kasus dan 

2012 ada 128 kasus keracunan pangan (BPOM, 2015). Kejadian keracunan pangan 

menunjukkan diperlukanya pengontrolan kualitas pada industri jasa boga dalam 

menyajikan makanan yang akan dikonsumsi, sehingga tidak ada lagi kasus keracunan 

makanan (Rina, 2008).  

 

Kontrol kualitas sangat diperlukan dalam industri jasa boga dimana jumlah makanan 

yang cukup besar dengan jangka waktu pemasakan hingga penyajian yang cukup lama, 

sehingga harus dipastikan standar higenis maupun keamanan pangan selalu terjaga 

(Davis & Stone, 1991). Prinsip dari higenis maupun sanitasi sendiri adalah usaha dalam 

mengendalikan hal-hal yang dapat menjadi faktor yang dapat mengganggu kesehatan 

atau keracunan makanan (Depkes RI, 2003). Selain itu, jumlah pekerja yang tidak 

sedikit ditambah penanganan distribusi yang tidak tepat dapat menimbulkan 

kontaminan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan 

Permenkes No. 715/Menkes/SK/V/2003 yang berisi aturan tentang pembuatan makanan 

yang sehat bergizi serta terjamin keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat. 

 

Untuk menghasilkan produk pangan yang aman, maka dalam proses pengolahan pangan 

diperlukan penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan pendekatan sistem Hazard 

Analysis Critical Control Point (HACCP). Di dalam HACCP, ada 2 program prasyarat 

yang harus dipenuhi meliputi Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation 

Standard Operating Procedures (SSOP). Sistem HACCP ini diterapkan selama 
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produksi mulai dari proses pertama hingga sampai ke konsumen (Fardiaz, 1996). 

Pendekatan dengan cara ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya 

melakukan pengawasan dengan mengandalkan uji produk akhir. Sistem HACCP yang 

diterapkan pada seluruh rantai produksi, akan fokus terhadap keamanan pangan dengan 

memproteksi pasokan pangan dan proses produksi terhadap bahaya kontaminasi fisika, 

kimia, dan mikrobiologi (Arvanitoyannis, 2009). 

 

Daging kambing sering menjadi bahan pangan yang diolah dalam industri catering,  

dimana katering merupakan industri pangan yang bergerak dalam bidang jasa boga yang 

menyediakan aneka olahan makanan dan minuman yang dibutuhkan masyarakat dalam 

suatu acara (Arvanitoyannis, 2009). Saat ini cukup banyak industri katering yang 

berkembang, baik dalam ukuran kecil hingga besar, sehingga cukup banyak persaingan 

terutama dalam bidang mutu dan kualitasnya. Daging kambing merupakan salah satu 

sumber protein hewani yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi daging kambing di Indonesia 

cukup tinggi dengan faktor harga yang lebih murah dibanding daging sapi namun tetap 

enak untuk diolah menjadi makanan. Komposisi kimia dari daging kambing yaitu 

protein antara 16-22%, lemak 1,5-13%, senyawa nitrogen non protein  1,5%, senyawa 

anorganik 1%, karbohidrat 0,5% dan air antara 65-80% (Soeparno,1998). Kadar air dan 

protein pada daging cukup tinggi, dan jika tidak ditangani dengan tepat hal ini dapat 

menyebabkan penurunan kualitas bahan pangan secara cepat yang salah satunya 

disebabkan karena mikroorganisme. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.   Katering 

Usaha katering merupakan salah satu usaha yang populer di bidang pangan. Bisnis ini 

menyediakan jasa dalam pengolahan makanan dengan banyaknya varian dari ukuran 

kecil maupun besar. Menurut Pradmuji (1996), usaha katering merupakan suatu usaha 

dalam bidang jasa boga, yang memberikan pelayanan terhadap pemesanan makanan dan 

minuman untuk jamuan atau acara. Terdapat dua macam katering, yaitu inside katering 

dan outside katering. Inside katering adalah pelayanan dimana pemesanan makanan dan 

minuman diolah dalam tempat itu juga, misalnya hotel, restauran dan lainnya. 

Sedangkan outside katering adalah pelayanan dimana pemesanan makanan dan 
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minumannya dibawa keluar tempat  ke tempat pemesan, seperti resepsi pernikahan, 

pesta ulang tahun dan lainnya. Konsumen tidak dapat mengetahui keamanan pangan 

yang dikonsumsi secara langsung, dan biasanya hanya melihat dari kebersihan sarana 

dan tempat penyajian (Kamsiati, 2008). 

 

Umumnya proses pemasakan pada industri katering adalah skala besar. Hal ini 

memungkinkan adanya tindakan yang menyebabkan kurangnya perlakuan higenis pada 

saat pengolahan pangan itu sendiri. Padahal sanitasi sangat penting karena bertujuan 

untuk mencegah dan meminimalkan keracunan makanan. Data kasus Kejadian Luar 

Biasa (KLB) di Indonesia, pada tahun 2013 terdapat 48 kejadian, dimana 1.690 sakit, 

dan 12 orang meninggal. Sumber dari kasus tersebut terhadap KLB bermacam-macam 

dan industri jasa boga pada tahun 2013 berkontribusi 16,67%. Pada tahun 2014, terdapat 

47 kejadian dimana 13 kejadian tersebut (28%) dari industri jasa boga. Pada tahun 2015 

insutri jasa boga juga menyebabkan 13 kejadian keracunan pangan (21,31%). Hal ini 

mengalami penurunan dimana pada tahun 2010 ada 115 kasus, 2011 ada 163 kasus dan 

2012 ada 128 kasus keracunan pangan (BPOM, 2015). Persyaratan Hygiene dan 

Sanitasi Jasa Boga diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 

tentang persyaratan Hygiene dan Sanitasi Jasa Boga yang meliputi lokasi dan bangunan 

fasilitas sanitasi, ruang produksi hingga peralatan yang digunakan. Dalam proses 

pengolahan seharusnya mempertimbangkan nilai gizi makanan, kesehatan seperti 

memperbaiki daya cerna, mengembangkan dan meningkatkan rasa, rupa, aroma dan 

tekstur, serta membebaskan makanan dari bahaya kontaminan mikroorganisme (Yuliati 

& Santoso, 1995). Dengan metode pengolahan yang baik maka usaha katering dapat 

menjaga kualitas makanan dan mengontrol biaya produksi (Marotz et al., 2005). 

 

1.2.2.   Penjaminan Mutu dengan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

pada Usaha Katering Berdasar Pedoman GMP dan SSOP 

Semakin berkembangnya jaman, tuntutan jaminan keamanan pangan semakin 

meningkat. Banyak konsumen yang juga semakin menyadari bahwa kualitas makanan 

khususnya pada keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk 

akhir. Bagi industri pangan salah satu hal yang dikhawatirkan adalah keracunan 

makanan yang disebabkan oleh produknya, sehingga keamanan pangan merupakan hal 
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yang sangat penting bagi industri maupun bisnis pangan. Codex Alimentarius 

Commission (CAC) yang merupakan organisasi standarisasi pangan Food and 

Agriculture Organisation  (FAO) atau World Health Organisation (WHO) memilih 

sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sebagai satu-satunya jaminan 

mutu untuk dasar keamanan pangan (Winarno, 2004). 

 

 HACCP merupakan suatu prosedur dalam penentuan identifikasi bahaya serta 

menetapkan sistem pengendaliannya. Prinsip dari sistem ini adalah pencegahan pada 

tiap tahap seluruh proses bukan hanya di akhir saja. HACCP bukan sistem jaminan 

keamanan pangan tanpa resiko, namun perancangan untuk meminimalkan risiko adanya 

bahaya keamanan pangan. Sistem HACCP ini dilakukan  mulai dari penerimaan bahan 

baku hingga pada penerimaan konsumen. Terdapat tujuh prinsip pada sistem HACCP 

yaitu analisa bahaya, menentukan titik kendali kritis, menentukan batas kritis, 

melakukan pengawasan monitoring serta tindakan koreksi, melakukan verifikasi dan 

dokumentasi (Mortimore et al., 1998). 

 

Sistem HACCP diperlukan pada setiap industri pangan karena sistem ini dapat 

memberikan jaminan bahwa produk pada industri tersebut telah melewati prosedur 

pengolahan yang aman, memenuhi standar dan regulasi pemerintah sehingga aman 

untuk dikonsumsi dan memberi kepuasan terhadap konsumen (Winarno, 2004).  Dalam 

penerapannya, resiko bahaya yang sering muncul adalah bahaya biologi, fisik dan kimia 

dimana ketiga bahaya ini berpengaruh bagi kesehatan konsumen. Bahaya biologi seperti 

mikroorganisme atau bakteri patogen jika terdapat banyak dalam makanan akan 

menimbulkan bahaya yang besar. Contoh bakteri penyebab penyakit dan keracunan 

makanan adalah Salmonella, Vibrio cholera, Escerichia Coli, dan Staphylococcus 

aureus (Fardiaz, 1996). Bahaya fisik adalah benda asing atau zat yang dapat 

mengkontaminasi bahan pangan baik dari bahan baku maupun selama proses produksi. 

Contoh bahaya fisik adalah batu, logam, kayu, pasir, perhiasan dan rambut. Bahaya fisik 

ini berbahaya cidera bagi konsumen jika dikonsumsi. Bahaya kimia dapat terjadi dalam 

komposisi saat berlangsungnya produksi maupun distribusi, pada penyimpanan yang 

dampaknya pada konsumen berupa dampak jangka panjang (karsinogenik) dan jangka 

pendek (alergi) karena perubahan zat-zat kimia bahan. 
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Dalam sistem HACCP, terdapat komponen Good Manufacturing Practices (GMP) dan 

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) yang merupakan dasar bagi 

berlangsungnya HACCP yang dapat dilihat pada Gambar 1. Penerapan GMP dan 

HACCP adalah implementasi jaminan mutu pangan sehingga produk hasil akhir 

memiliki mutu yang baik dan menciptakan kepuasan bagi konsumennya. GMP adalah 

pedoman yang berisi penjelasan bagaimana cara memproduksi makanan agar aman, 

bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Persyaratan minimum pada GMP harus dipenuhi 

mulai dari awal hingga akhir pada proses produksi. Pada setiap unit/tahap proses 

produksi harus memiliki dan melaksanakan rencana tertulis yaitu SSOP. Fungsi dari 

SSOP yakni sebagai pengontrol untuk setiap karyawan/pekerja dalam melakukan 

pekerjaan serta sebagai alat untuk menjaga konsistensi kualitas produk perusahaan 

(Hermansyah et al., 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hermansyah et al., 2013) 

 

Prinsip dasar dari GMP adalah mutu suatu produk dibuat selama proses, tidak hanya 

diuji pada produk akhir. Karena dengan metode tersebut, penjaminan mutu produk tidak 

hanya untuk mendapatkan spesifikasi akhir yang diinginkan namun dengan membuat 

produk dengan prosedur masing-masing yang sama, kapanpun produk dibuat dalam 

GMP banyak hal yang dikendalikan yaitu pengendalian mutu dan sistemnya, bahan 

baku, keseluruhan tahap produksi, pengujian produk, pelabelan, pemisahan, 

penyimpanan dan sebagainya (Hermansyah et al., 2013).  

 

 

HACCP 

SSOP 

GMP 

Gambar 1. Piramida Hubungan GMP, SSOP dan HACCP 
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1.2.3.   Daging Kambing 

Daging kambing adalah salah satu sumber protein hewani. Daging kambing sendiri 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tingkat konsumsi daging kambing 

mencapai 0,64 kg/kapita tahun 2006; 0,50 kg/kapita tahun 2008; dan 0,55 kg/kapita 

tahun 2009 (Soedjana, 2011). Umumnya harga penjualan daging kambing lebih murah 

dibanding daging sapi. Kualitas dari daging kambing sendiri umumnya di perngaruhi 

oleh jenis ternak, umur, pakan ternak dan bangsa ternak. Daging kambing memiliki 

karakteristik sebagai berikut, yaitu daging berwarna lebih gelap, serat yang halus dan 

lembut, bau yang tajam, dan lemak yang lebih keras dan kenyal berwarna putih 

kekuningan (Winarno, 1993). Ciri-ciri daging segar yang baik adalah sebagai berikut: 

 warna merah segar dan mengkilat,  

 bau khas yang segar dan tidak masam,  

 tekstur padat, kenyal, dan bila di tekan dapat kembali seperti semula,  

 tidak berlendir, 

  tidak lengket dan  

 terasa kebahasannya. 

(Susanto, 2014) 

 

Komposisi kimia dari daging kambing yaitu untuk protein antara 16-22%, lemak 1,5-

13%, senyawa nitrogen non protein  1,5%, senyawa anorganik 1%, karbohidrat 0,5% 

dan air antara 65-80% (Soeparno,1998). Daging kambing merupakan salah satu daging 

yang menjadi sumber protein dan dapat mencukupi kebutuhan gizi serta asam amino 

yang diperlukan oleh tubuh (Khatimah, 2000). Dengan kandungan gizi dan air yang 

cukup tinggi ini selain mempercepat perubahan kimia, dapat menjadi media untuk 

pertumbuhan mikroorganisme (Susanto,2014). Perkembangan mikroorganisme pada 

daging sangat cepat. Umumnya mikroba patogen yang mencemari daging adalah E.coli, 

Salmonella sp. dan Stahpylococcus sp. Syarat mutu mikrobiologi pada daging kambing 

dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat mutu mikrobiologi pada daging kambing 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1 Total Plate Count cfu/g maksimum 1 x 10
6
 

2 Coliform cfu/g maksimum 1 x 10
2
 

3 Staphylococcus aureus cfu/g maksimum 1 x 10
2
 

4 Salmonella per 25/g - 

5 Escherichia coli cfu/g maksimum 1 x 10
1
 

Sumber: SNI 3925-2008 

 

Enterobacter merupakan mikroogranisme yang hidup dalam usus besar manusia, 

hewan, tanah, air dan dapat ditemukan pula pada feses atau urin. Genus dari 

mikroogranisme ini dapat menimbulkan penyakit seperti diare, gastroenteritris, 

peritonitis, infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih dan bahkan autisme. Salah satu 

bakteri yang termasuk dalam Enterobactericeae adalah Escherichia coli. Bakteri 

Escherichia coli pada daging kambing dibedakan menjadi dua, yaitu patogen dan non 

patogen. Golongan non patogen menyebabkan pembusukan pada pangan asal hewan, 

sedangkan pada golongan patogen dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Toksin 

dari E. coli pada daging kambing yang dapat dijumpai adalah verocytoxin E. coli 

(VTEC), toksin ini dapat menyebabkan diare dan hemorrhagic colitis dan kadang dapat 

menyebabkan hemolytic uremic syndrome (HUS) pada manusia (Cox, 2005). 

 

Kerusakan pada daging dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu dengan cara 

pengawetan seperti pendinginan, pembekuan, pengasinan, pengasapan, pengeringan, 

iradiasi, dan penambahan bahan lain. Prinsip dari pengawetan tersebut adalah untuk 

menekan aktivitas mikrobia dan mengurangi proses enzimatis yang dapat mempercepat 

kerusakan daging. Ruangan pendingin untuk daging umumnya pada kisaran -4
o
 – 0

o
C, 

dan suhu temperatur dalam daging kisaran -2
o
 – 5

o
C. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi laju pendingin daging adalah panas spesifik daging, berat dan ukuran 

daging, lemak pada daging, jumlah daging sendiri dalam ruang pendingin, serta 

temperature pada alat pendingin (Rachmawan, 2001). Sedangkan titik beku daging 

sekitar -20
o
 – 30

o
C. 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengevaluasi praktik sanitasi dan kebersihan dalam pengolahan (penanganan) 

makanan berbasis daging kambing 

2) Menyusun HACCP Plan titik kendali kritis dalam proses pengolahan makanan dan 

langkah preventif untuk meminimalkan potensi bahaya yang terjadi dengan 

pendekatan HACCP. 

 

 


