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3.  HASIL PENELITIAN 

3.1. Observasi Lapangan Implementasi HACCP pada Katering “A”. 

Observasi dilakukan pada dapur industri jasa boga yang termasuk golongan A3 

(Permenkes No.1096, 2011) yang terletak di daerah Semarang Jawa Tengah.  Golongan 

A3 merupakan indutsri yang tempat memasak harus terpisah dengan penyiapan 

makanan matang, memiliki lemari pendingin dengan suhu mencapai – 5
o
C dengan 

kapasitas yang cukup untuk melayani kegiatan dan memiliki angkutan khusus untuk 

mengangkut makanan. Proses produksi dilakukan jika terdapat pesanan lebih dari 30 

dengan tipe makanan prasmanan dan ambil sesukamu atau tidak dibatasi jumlah 

pengambilan makanannya. Pada katering “A” ini terdapat beberapa menu makanan 

yang sering muncul seperti tengkleng, sup iga bakar, sate dan aneka seafood.  

 

Observasi dilakukan mulai dari tempat penyimpanan bahan baku basah seperti daging 

dan seafood, maupun kering seperti bumbu dan bahan pelengkap. Untuk bahan baku 

sendiri, sistem yang digunakan adalah pemesanan bahan baku untuk satu minggu, 

sehingga dipastikan bahan baku untuk minggu berikutnya baru dan segar. Bahan baku 

dipesan oleh supplier yang sudah memiliki sertifikasi. Masuknya bahan baku yang 

datang akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengontrol berat dan kualitas 

bahan baku. Prosedur penilaian kualitas bahan baku masih menggunakan pemahaman 

teori dan visual saja, belum ada SOP yang terstruktur.  

 

Penyimpanan bahan kering seperti bumbu, beras, dan lainnya menggunakan sistem 

First In First Out (FIFO) dengan tambahan pengecekan tanggal kadaluarsa. Tempat 

penyimpanan bahan baku basah dan kering terpisah dalam ruangan masing-masing, 

untuk tempat penyimpanan bahan baku basah memiliki cold storage untuk 

penyimpanan daging, wastafel untuk penyucian daging dan tempat thawing bahan baku 

yang telah disimpan dalam cold storage dan akan digunakan. Tempat penyimpanan 

bahan baku kering memiliki rak yang berfungsi agar bahan tersusun rapi, namun masih 

ada bahan baku yang tergeletak dibawah seperti karung beras. Rak pada ruangan ini 

tidak menempel ke tembok dan memiliki jarak yang berfungsi agar mudah dibersihkan. 

Pembersihan ruangan bahan baku dilakukan setiap sore hari. Pada ruang 

pengolahan/produksi memiliki tempat pengolahan bahan yang berbeda, terdapat 3 pintu 
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untuk masuk kedalam ruang pengolahan ini namun hanya 2 pintu yang memiliki tirai 

udara, terdapat beberapa ventilasi pada bagian dinding atas dengan jendela kaca, sistem 

aliran air pada ruang produksi ini tertutup, dan terdapat lampu yang berfungsi untuk 

mengurangi hama seperti lalat. Pembersihan ruangan dilakukan setelah pengolahan.  

 

Para pekerja menggunakan penutup kepala, apron, baju chef, dan sepatu tertutup. 

Namun para pekerja belum menggunakan sarung tangan, dan dari arah pintu masuk  

tidak terdapat wastafel maupun hand sanitizer bagi para pekerja untuk membersihkan 

tangan. Selain itu dari keterangan didapatkan jika banyak para pekerja menggunakan 

baju chef dari rumah. Beberapa hal tersebut menunjukkan jika kebersihan pekerja masih 

kurang dan dapat menjadi faktor kontaminasi saat pengolahan maupun setelah makanan 

matang. Katering “A” belum memiliki aturan SOP (Sistem Operasional Kerja) dan 

sertifikasi masih dalam proses. 
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Tabel 4. Checklist SSOP di Industri Jasa boga, Semarang 

No. Prinsip Penilaian Bobot 
Penilaian 

Observasi 

Lokasi, Bangunan, Fasilitas 

1. Halaman bersih, rapi, dan tidak becek 1 1 

2. Konstruksi bangunan memenuhi syarat 1 1 

3. Lantai mudah dibersihkan dan terpelihara 1 1 

4. Diding dan langit-langit bersih dan mudah 

dibersihkan 

1 1 

5. Bagian dinding dilapisi bahan kedap air 1 1 

6. Pintu dan jendela dibuat dengan baik dan kuat 1 1 

Pencahayaan 

7. Pencahayaan sesuai kebutuhan 1 1 

8. Ventilasi udara cukup 1 1 

Air Bersih 

9. Sumber air bersih cukup aman 5 5 

Air Kotor 

10. Saluran pembuangan air lancar dan tidak 

menggenang 

1 1 

Fasilitas Cuci Tangan dan Toilet 

11. Jumlah wastafel dan toilet memadai 3 3 

Pembuangan Sampah  

12. Tersedia tempat sampah yang cukup dan tertutup 2 2 

Ruang Pengolahan Makanan 

13. Ruang cukup luas untuk produksi dan  tidak 

tercampur dengan tempat tidur 

1 1 

14. Ruangan bersih dari barang tidak berguna 1 1 

Karyawan 

15. Semua karyawan dalam keadaan sehat dan bebas 

dari penyakit menular 

5 5 

16. Tangan dan kuku selalu bersih 5 4 

17. Pakaian dan rambut dalam keadaan bersih dan rapi 

serta bebas perhiasan 

1 1 

Makanan 

18. Sumber makanan aman, keutuhan dan tidak rusak 5 5 

19. Bahan makanan dipastikan berlabel, terdaftar dan 

tidak kadaluarsa 

1 1 

Perlindungan Makanan 

20. Penanganan makanan yang berpotensi bahaya 

dengan tepat 

5 1 

21. Penanganan makanan yang potensial berbahaya 

karena tidak ditutup atau disajikan ulang 

4 3 

Peralatan  Makanan dan Masak 

22. Perlindungan terhadap peralatan masak 2 2 

23. Alat makan dan masak sekali pakai tidak di pakai 

ulang 

2 2 
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No. Prinsip Penilaian Bobot 
Penilaian 

Observasi 

24. Proses pencucian melalui  tahap pembersihan 

makanan, perendaman, pencucian dan pembilasan. 

5 3 

25.  Bahan racun/pestisida tersimpan dengan benar 5 5 

26. Terdapat perlindungan terhadap hama 4 4 

Khusus Golongan A1 

27. Ruang pengolahan makanan tidak dipakai sebagai 

ruang tidur 

1 1 

28. Tersedia 1 (satu) buah lemari es (kulkas) 4 4 

Khusus Golongan A2 

29. Pengeluaran asap dapur di lengkapi dengan alat 

pembuang asap 

1 1 

30. Fasilitas pencucian dibuat dengan tiga bak pencuci 2 2 

31. Tersedia kamar ganti pakaian dan dilengkapi dengan 

tempat penyimpanan pakaian (loker) 

1 1 

Khusus Golongan A3 

32. Terdapat penangkap lemak di saluran pembuangan 1 1 

33. Tempat memasak terpisah dengan tempat penyiapan 

makanan matang 

1 0 

34. Lemari penyimpanan dingin dilengkapi termometer 

pengontrol 

4 1 

35. Tersedia kendaraan khusus pengangkut makanan 3 2 

Total 83 70 

 

Dari Tabel 4. dapat dilihat jika jumlah total skor yang diberikan melalui tahap observasi 

menggunakan checklist berdasarkan prinsip SSOP memiliki nilai 70. Dari penerapan 

checklist tersebut dapat diketahui jika industri jasa boga telah menerapkan sebagian 

prinsip-prinsip SSOP dalam pelaksanaan proses produksinya. Namun sebagai golongan 

A3 terdapat beberapa bagian yang belum ideal yaitu tidak adanya perlindungan kontak 

tangan pekerja dengan bahan pangan, penanganan bahan pangan masih kurang tepat, 

proses pencucian yang hanya dilakukan pembersihan makanan, pencucian dan 

pembilasan, tidak ada tahap perendaman kemudian tempat memasak dengan penyiapan 

makanan matang masih dalam satu ruangan. Lemari penyimpanan makanan belum ada 

termometer pengontrol, hanya ada tanda yang menunjukkan suhu pada bagian luar 

lemari.  
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Tabel 5. Checklist Penerapan GMP di Indutsri Jasa boga, Semarang 

No. Persyaratan GMP  Skor 

A Lingkungan  

1. Halaman tempat produksi terpelihara dengan baik (tidak 

terdapat rumput liar, dan semak-semak) 

4 

2. Area produksi tidak tercemar lingkungan eksternal 4 

3. Kondisi jalanan dalam & luar pabrik dalam kondisi baik 4 

4. Saluran pembuangan air sekitar pabrik berfungsi baik 4 

 Sub Total 16 

B Bangunan  

1. Desain bangunan kokoh, dapat mencegah masuknya 

kontaminasi eksternal. 

4 

2. Ventilasi dilengkapi dengan kasa penyekat 4 

3. Ruangan pelengkap cukup luas sesuai jumlah karyawan 4 

4. Area produksi tertata sesuai proses produksi untuk mencegah 

kontaminasi silang. 

3 

5. Struktur internal bangunan menjamin keamanan produk 3 

6. Lantai mudah dibersihkan 4 

7. Langit-langit bersih untuk menjaga keamanan produk 4 

 Sub Total 26 

C Kontrol Operasi   

1. Pengiriman dengan mobil tertutup dan daging dilapisi es 3 

2. Penerimaan bahan baku yang baik ( terdapat checker khusus, 

reject bahan baku yang tidak sesuai standar) 

4 

 Penyimpanan Bahan Baku  

1. Bahan ditempatkan/disimpan pada tempat yang sesuai dengan 

karakteristiknya 

4 

2. Tempat penyimpanan bersih dan  rapi. 4 

3. Gudang penyimpanan bahan baku menerapkan sistem FIFO 

(first in first out) 

4 

 Proses Thawing bahan baku  

1. Higenis, dilakukan pengontrolan suhu, area bersih 1 

 Pencucian bahan  baku  

1. Pencucian higenis dengan air bersih mengalir 4 

 Pengolahan bahan baku  

1. Pengolahan higenis, pemasakan diatas suhu 75
o
C, menggunakan 

peralatan yang aman 

2 

 Holding Time  

1. Ada pengontrolan suhu, dan higenis 3 

 Proses Distribusi  

1. Penjagaan kualitas makanan dalam proses distribusi 3 

 Penyajian Produk  

1. Penyajian produk aman dan higenis 4 

2. Makanan panas harus disajikan pada suhu di atas 60
o
C 4 
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No. Persyaratan GMP  Skor 

3. Melakukan pengecekan dan memastikan rentang waktu 

penyajian makanan (holding time) 

4 

4. Pada tahap penyajian meminimalkan kontak dengan anggota 

tubuh khususnya tangan dan bibir 

0 

 Bahan sanitasi  

1. Kedatangan bahan sanitasi diletakkan pada tempat yang tempat 4 

2. Pemberian label pada setiap bahan sanitasi 4 

 Peralatan  

1. Fungsi peralatan teridentifikasi dan didesain untuk proses 

produksi 

4 

2. Peralatan mudah dibersihkan 4 

 Higienitas personal  

1. Terdapat program sanitasi untuk menjaga hiegenitas personal. 4 

2. Menjaga akses masuk area produksi untuk mencegah 

kontaminasi 

4 

 Sanitasi  

1. Kedatangan bahan sanitasi diletakkan pada tempat yang tempat 4 

2. Pemberian label pada setiap bahan sanitasi 4 

3. Program sanitasi dipastikan tidak mengkontaminasi bahan 

pangan 

4 

4. Terdapat program sanitasi pada proses produksi, peralatan, 

ruang penyimpanan, dan akhir proses produksi. 

4 

 Sanitasi permukaan yang kontak dengan bahan pangan  

1. Permukaan yang kontak dengan bahan pangan harus bersih 4 

2. Bahan sanitasi yang digunakan untuk permukaan  yang kontak 

dengan bahan pangan harus aman 

4 

 Pest Control  

1. Terdapat standar operasi untuk pengontrolan hama di seluruh 

area produksi. 

4 

2. Penggunaan bahan kimia untuk kontrol hama sesuai dengan 

ketentuan berlaku. 

4 

 Waste Control  

1. Pengolahan limbah cair yang akan dibuang 4 

2. Sistem pembuangan terkontrol dengan baik 4 

 Dokumentasi  

1. Pencatatan kuantitas dan kualitas  kedatangan bahan baku 4 

2. Pencatatan stok bahan baku dan bahan sanitasi 4 

3. Pencatatan perawatan perakatan dan pest 4 

4. Pencatatan pengeluaran distribusi produk 4 

 Sub total 120 

D Training  

 Terdapat training tentang standar dasar sanitasi personal dan 

diterapkan dengan baik 

0 
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No. Persyaratan GMP  Skor 

E Penyimpanan  

 Gudang Bahan Baku  

1. Manajemen gudang bahan baku harus tersistem dengan baik 

(sistem FIFO, penempatan sesuai karakteristik bahan baku) 

4 

2. Kondisi lingkungan gudang bahan baku terjaga dengan baik 

(bersih, rapi, penerangan cukup, bahan disimpan sesuai label, 

tidak ada hewan pengganggu) 

4 

 Sub Total 8 

 Total 176 

Keterangan: 

Tingkat keparahan kondisi GMP dapat diketahui dari jumlah nilai keseluruhan: 

0 – 55  : Kritis 

56 – 111  : Berat  

112 – 167 : Sedang  

168 – 224 : Ringan 

 

Dari Tabel 5. dapat dilihat jika penggamatan di dapur jasa boga berdasarkan dari hasil 

observasi lapangan menggunakan checklist penerapan prinsip GMP memiliki jumlah 

nilai 176. Nilai tersebut menunjukkan bahwa industri ini memiliki tingkat keparahan 

ringan berdasar range yang digunakan. Tingkat keparahan tersebut menunjukkan adanya 

beberapa prinsip yang belum di terapkan seperti pada saat thawing tidak ada 

pengontrolan suhu, dan dilakukan di ruangan yang cukup sering dilalui banyak orang. 

Pada saat memasak adanya penggunaan alat yang tidak aman yaitu plastik untuk 

membungkus bumbu. Pada saat penyajian pekerja tidak menggunakan masker, dan 

belum adanya training pekerja tentang standar sanitasi. Penerapan prinsip dasar perlu 

diterapkan dalam katering sebagai upaya tindakan pencegahan adanya bahaya dalam 

makanan yang dapat merugikan konsumen. Penerapan prinsip dasar tersebut juga 

sebagai acuan dasar dalam menerapkan prinsip HACCP. 

 

3.1.1. Lokasi, Lingkungan, dan Fasilitas di Industri Jasa boga, Semarang 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan checklist SSOP dan GMP 

yang digunakan, lokasi di industri jasa boga ini dalam kondisi baik. Halaman tempat 

produksi makanan juga terpelihara dengan baik, bersih, rapi dan tidak tercium bau 

busuk di area lokasi produksi. Akses kondisi jalan menuju lokasi juga dalam kondisi 

baik, sehingga tidak menimbulkan debu berlebih yang dapat masuk ke area produksi. 

Fasilitas bangunan luar juga memiliki konstruksi yang kokoh dan terawat, dapat dilihat 

pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Bangunan Katering "A" di Semarang Jawa Tengah. 

 

Dapur yang terletak dalam bangunan tersebut juga memiliki kondisi yang bersih dan 

mudah dibersihkan, kokoh dan terawat. Lantai pada dapur memiliki kondisi yang baik, 

dan memudahkan air mengalir ke tempat pembuangan, serta bahan lantai mudah kering 

dan dibersihkan, dapat dilihat pada Gambar 4. Dinding dan langit-langit terawat dan  

bebas dari sarang laba-laba. Untuk pintu area dapur tidak selalu dalam keadaan 

tertutup.dapur pada industri jasa boga ini memiliki banyak ventilasi sehingga udara 

tidak pengap dan pada daun jendela tertutup kasa sehingga dapat menahan debu dan 

serangga yang dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

Gambar 4. Lantai dapur yang mudah dibersihkan 
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Gambar 5. Ventilasi ruang produksi untuk sirkulasi udara  

dan terlindung kasa. 

 

Fasilitas toilet cukup memadai dengan jumlah karyawan yang ada. Jarak antara toilet 

dengan ruang produksi cukup jauh sehingga dapat mencegah pencemaran ke dalam 

bahan pangan. Selama observasi, pengamatan untuk wastafel tempat cuci tangan para 

pekerja kurang pada pintu masuk dan hanya menggunakan tempat pencucian yang sama 

untuk mencuci bahan pangan dan alat. Fasilitas penyediaan air dalam industri jasa boga 

ini berjalan dengan baik, dan air yang digunakan adalah air PDAM namun juga terdapat 

sumber air sendiri yaitu sumur artetis atau sumur air tanah dalam. Pengaliran air kotor 

juga berfungsi dengan baik sehingga tidak ada bau tidak sedap pada ruangan produksi. 

 

3.1.2. Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Bahan baku yang digunakan pada industri jasa boga ini berasal dari supplier. Supplier 

yang digunakan memiliki sertifikasi untuk menjamin kualitas bahan baku yang masuk. 

Penentuan pengambilan jenis bahan baku pada supplier tidak tentu jumlahnya 

tergantung kebutuhan. Bahan baku dipesan dan datang sekitar hari Senin hingga Rabu, 

kemudian akan dilanjutkan proses pencucian dan penyimpanan hingga akan digunakan 

pada hari Jumat-Minggu.  
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Bahan baku datang dalam kondisi dimasukkan dalam kantong plastik dan dikirim 

dengan menggunakan motor dari tempat supplier hingga tempat katering. Pada saat 

daging kambing datang, dilakukan penimbangan, dan pengecekan kualitas secara visual 

oleh checker  dapat dilihat pada Gambar 6. Hal ini untuk menjaga kualitas dari bahan 

baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya akan dilakukan 

pencucian, perebusan, pendinginan, dan pemotongan daging, lalu dilanjutkan 

penyimpanan dengan  keterangan nama, tempat dan tanggal penggunaan pada tray. 

Penyimpanan dilakukan dalam cold storage dengan suhu ± -6
o
C.  

 

 

Gambar 6. Penimbangan daging yang datang. 

 

Pada bahan tambahan seperti bumbu disimpan dalam tempat penyimpanan kering 

dengan menggunakan rak, sehingga tersusun rapi dan ada jarak dengan lantai dan 

dinding untuk menjaga kelembapan bahan dan kemudahan pembersihan ruangan, dapat 

dilihat pada Gambar 7. Kebersihan ruangan dijaga dengan dilakukan pembersihan setiap 

sore hari. Seluruh bahan baku maupun bahan tambahan menggunakan sistem FIFO 

untuk memastikan bahwa bahan yang akan digunakan aman dan terhindar dari 

kadaluarsa. 
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Gambar 7. Penyimpanan kering dengan menggunakan rak 

 

3.1.3. Proses Produksi Tengkleng di Dapur Jasa boga, Semarang 

Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku, pencucian daging, perebusan, 

pemotongan daging, penyimpanan dingin, thawing, pemasakan, distribusi, pemanasan 

ulang, dan penyajian. Bahan baku daging datang satu minggu sekali sekitar 3-4 hari 

sebelum dilakukan pemasakan. Daging yang datang di cek secara visual untuk 

memastikan kualitas. Penyimpanan dibagi menjadi dua yaitu penyimpanan basah dan 

kering, dimana basah untuk bahan yang akan dimasukkan kedalam cold storage dengan 

suhu (±-6
o
C) dan kering untuk bumbu tambahan. Pada hari pengolahan, daging dalam 

cold storage akan diambil dan dilakukan thawing, dan dilanjutkan pemasakan. 

Beberapa tahapan tersebut dapat  dirangkum dalam diagram alir di bawah ini: 
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Gambar 8. Diagram Alir Proses Produksi Tengkleng. 

 

Diagram alir proses pemasakan tengkleng dapat dilihat pada Gambar 7. dimulai dari 

thawing. Sebelumnya daging yang akan digunakan direbus dan didinginkan dahulu 

(Gambar 8). Setelah itu daging disimpan dalam keadaan beku dalam cool storage 

sehingga saat akan dimasak daging akan diambil dalam keadaan beku. Sehingga 

diperlukan thawing agar daging menjadi lebih lunak, dan siap untuk pemasakan. Pada 

saat thawing pekerja akan menaruh tray yang berisi potongan daging kambing di atas 

wastafel kemudian dialiri air mengalir dari keran selama kurang lebih 1 jam dapat 

dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10. Kemudian setelah air di panci yang sudah 

berisikan bahan tambahan awal mendidih, daging yang sudah lunak dimasukkan ke 

dalam panci sekitar 30 menit ditambahkan bumbu tambahan untuk menambah cita rasa 

tengkleng, dan diaduk selama kurang lebih 1 jam. Pengadukan dilakukan agar daging 

dan bumbu yang berada didasar panci tidak gosong. Setelah selesai tengkleng ditutup 

dengan tutup panci, kemudian siap didistribusikan dan disajikan. 

 

Pemanasan 

ulang 
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Gambar 9. Pendinginan daging setelah perebusan awal. 

 

 

Gambar 10. Proses thawing sebelum pemasakan. 

 

Namun sebelum disajikan, tengkleng akan diberi perlakuan pemanasan ulang agar dapat 

dikonsumsi dalam keadaan hangat. Industri jasa boga ini menerapkan sistem 

prasmanan/buffeet. Penyajian tengkleng diatur oleh petugas yang akan membagikan ke 

atas mangkuk ketika konsumen tiba, dan dapat langsung mengambil dari atas meja 

penyajian. 
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Tabel 6. Implementasi Proses Produksi Tengkleng  

No. Proses Produksi Gambar Implementasi 

1. Thawing daging 

menggunakan air mengalir 

selama 1 jam 

 Air bersih (√) 

 

Terpisah dengan bahan lain (√) 

 

 

 

 

2. Saute, pemaskan bumbu 

dengan minyak dan air 

 

Peralatan bersih dan aman (√) 

Suhu >70
o
C 

3. Penambahan air dan daging 

 
 

 

Air bersih (√) 
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No. Proses Produksi Gambar Implementasi 

4. Penambahan bumbu 

tambahan (Penyedap rasa, 

gula, garam, cabe, dan daun 

koro keling) 

 

Alat dan bahan yang digunakan aman (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pemasakan hingga daging 

empuk, selama 2 jam dengan 

suhu mencapai titik didih 

 

Suhu lebih dari 70
o
C (√) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Holding time selama 2-3 jam 

 

Wadah tertutup (√) 

 

Lingkungan bersih dan aman dari debu (X) 
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Pada Tabel 6. Dapat dilihat jika pada beberapa tahap proses produksi belum terlaksana dengan baik dan dapat menyebabkan kontaminasi.  

Pada proses penambahan bumbu, adanya penggunaan plastik untuk membungkus bumbu agar tidak tersebar. Pada tahap holding time 

masakan tengkleng diletakkan pada lingkungan yang dilewati banyak orang (gambar pada tahap ini, diambil di tempat penyajian sebelum 

pemanasan ulang). Mobil distribusi yang digunakan belum ada control suhu, dan keadaan dinding  mobil bagian dalam terlihat mengelupas. 

Pada saat penyajian para pekerja tidak menggunakan sarung tangan.

7. Distribusi 

 

Terdapat control suhu pada mobil (X) 

 

Mobil bersih (X) 

8. Pemanasan ulang hingga 

suhu mencapai titik didih 

- Suhu mencapai 65
o
C (√) 

9. Penyajian dalam kondisi 

hangat 

 

Wadah penyajian bersih (√) 

 

Pekerja menggunakan sarung tangan  (X) 



31 
 

76 
 

 

3.1.4. Tempat Produksi dan Sanitasi 

Lokasi dapur industri jasa boga ini menjadi pusat kegiatan pengolahan disana. Dapur 

tersebut dibangun dengan bangunan yang kokoh dan peralatan-peralatan yang memadai 

dan sudah memenuhi syarat-syarat GMP. Penilaian berdasarkan prinsip-prinsip GMP di 

tempat produksi dapur ini dapat dilihat pada cheklist di lampiran 7. Berdasar observasi 

yang sudah dilakukan, terdapat dua penyimpanan yaitu penyimpanan kering dan basah 

yang terpisah dan teroganisir dengan baik, lantai menggunakan keramik, dan ruangan 

dapur yang besar memudahkan pekerja leluasa bergerak khusus untuk memasak 

makanan. Pada dapur terdapat pembagian area untuk setiap jenis masakan, gambar 

dapat dilihat pada Gambar 13. Untuk pengolahan tengkleng, terdapat pada area sup dan 

kuah. Area ini cukup luas untuk dua orang pekerja khusus bagian pemasakan tengkleng 

tersebut, dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 11. Pembagian area di dapur. 
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Gambar 12. Area pemasakan tengkleng. 

Kebersihan ruangan selalu dijaga dengan adanya pembersihan seperti penyapuan dan 

pengepelan setiap 1 jam dan diakhir produksi. Pada setiap masing-masing area 

pemasakan terdapat tempat sampah besar beserta tutupnya untuk memudahkan para 

pekerja dalam membuang sampah dan sampah tidak menumpuk menjadi satu. Pada 

masing-masing area pemasakan terdapat wastafel yang digunakan untuk cuci tangan dan 

bahan, thawing, dan alat-alat masak berukuran kecil seperti sendok, mangkok dan 

sebagainya. Sedangkan untuk peralatan masak dengan ukuran besar dan peralatan 

makan dalam jumlah banyak akan dicuci pada bagian belakang bangunan. Dilengkapi 

dengan saluran air dan ember yang berguna untuk membantu pencucian peralatan.  

 

3.1.5. Kondisi Peralatan dan Higienitas Pekerja 

Peralatan yang digunakan pada industri jasa boga ini disimpan dalam rak penyimpanan 

yang terdapat di ruang penyimpanan alat. Para pekerja yang akan menggunakan alat-alat 

besar tersebut akan mengambil dengan menggunakan troller untuk mengangkut. 

Penyimpanan alat ditata dengan cara ditumpuk pada rak, sehingga penyimpanan terlihat 

rapi dan memudahkan proses pengambilan alat. Industri ini mempekerjakan orang-

orang yang sudah mengikuti training, namun dari insdustri katering ini sendiri belum 

memberikan training tentang sanitasi. Pada beberapa aspek higienitas belum dilakukan 

dengan baik, karena masih ada beberapa pengolahan yang kontak langsung dengan 

tangan pekerja (Gambar 15), serta para pekerja tidak menggunakan masker.  
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Gambar 13. Pekerja tidak menggunakan sarung tangan, daging berceceran 

 

Para pekerja yang ada di ruang produksi semuanya dalam keadaan sehat dan jika dan 

pekerja yang sakit maka akan diliburkan. Bila pekerja sakit seperti flu atau batuk dan 

mengharuskan pekerja untuk masuk, maka pekerja diwajibkan untuk menggunakan 

masker agar tidak mengkontaminasi bahan pangan. Semua pekerja menggunakan topi 

dan untuk para pekerja perempuan yang memiliki rambut panjang maka harus diikat dan 

dimasukkan kedalam topi. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya cemaran fisik 

pada bahan pangan. Sarana transportasi dapat dilihat pada Gambar 16, tidak ada alat 

pengukur suhu pada sarana katering “A”. 

 

 

Gambar 14. Masakan tengkleng dalam sarana transportasi katering "A" 
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3.2.  Potensi Bahaya 

Observasi dilaksanakan untuk menganalisa bahaya pada suatu katering di Semarang, 

Jawa Tengah. Pengamatan observasi dilakukan dari kedatangan bahan baku hingga 

proses penyajian produk. Pengamatan ini bertujuan utnuk mengetahui bahaya yang ada 

pada bahan baku, dan bahaya yang dapat ditimbulkan selama proses produksi 

berlangsung. Bahaya-bahaya yang ditemukan kemudian dianalisa utnuk mengetahui 

apakah bahaya tersebut signifikan atau tidak, sehingga jika diketahui signifikan dapat 

dilakukan penanganan yang tepat. Bahaya yang dianalisa meliputi bahaya fisik, biologi, 

dan kimia. Penetuan signifikansi bahaya dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.2.1. Bahan baku 

Kegiatan observasi dimulai dengan pengamatan bahan baku tengkleng, seperti daging 

kambing, bumbu tambahan dan air. Dapat dilihat pada tabel 7.  jika pada masing-masing 

bahan baku memiliki potensi bahaya seperti bahaya biologi yaitu Escherichia coli, 

Salmonella sp, Staphylococcus aureus  dan jamur. Penanganan pada bahan baku yang 

tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan dan menjadi bahaya bagi kesehatan 

konsumen. Pada tabel 7. ini akan menjelaskan penetapan bahaya yang bersifat 

signifikan atau tidak. Penentuan bahaya yang signifikan ditentukan dari frekuensi 

kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan yang diakibatkan. Tabel ini juga 

memberikan beberapa kejadian foodborne outbreaks yang terjadi pada berbagai tempat, 

yang menjadi data pendukung dalam penentuan tingkat keparahan bahaya tersebut. 
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Tabel 7. Potensi Bahaya Pada Bahan Baku Hasil Observasi di Industri Jasa Boga 

No

. 

Bahan 

Baku 

Sumber Bahaya Potensi Bahaya Batas Kritis Out 

breaks 

Sakit  RS Ket. 

meninggal 

Tempat dan 

Tahun lokasi K TK S 

1. Air Penggunaan air sumur 

dan PDAM yang tidak 

di uji ulang kualitasnya. 

Biologi: 

Escherichia coli 

 

 

T 

 

S 

 

 

S 

 

 

 

110 

 

- 

 

- 

 

Manado,  2014 

(Yunus, 2015) 

    700 - 4 Western AS, 1993 

(Aufa dan Wahyu, 

2015 

  Keterangan  

  E. coli di temukan pada air PDAM daerah Barito Selatan, 

Kalimantan (Borneo News, 2015). Beberapa spesies yang di 

temukan dalam air adalah Pseudomonas, Streptococcus, 

Bacillus, dan jenis Enterococcus antaranya Enterobacter dan 

Escherichia (Budi, 2010)  

 

Makanan yang terkontaminasi E. coli akan menyebabkan 

gejala muntah, demam, sakit perut (Badan POM, 2003) 

 

Kasus diare  pada beberapa daerah, dikarenakan pencemaran 

air konsumsi oleh bakteri  E. coli  yang melebihi ambang batas 

(Suara Merdeka, 2008). 

 

Kimia: 

Klorin 

 

T 

 

Ma 

 

S 

Pengaruh klorin terhadap kesehatan yaitu terutama pada 

senyawa orginoklorin seperti PCBs, Dioksin, DDT dan lain-

lain yaitu mengganggu sistem imun, merusak hati dan ginjal, 

syaraf, kanker, gangguan sistem reproduksi hingga keguguran 

(Hasan, 2006). 

Batas klorin dalam air minum adalah maks. 250 mg/l yang 
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aman untuk di konsumsi (SNI, 2006) 

2. Daging 

kambing 

 Penanganan saat 

pemotongan, kondisi 

lingkungan dan 

distribusi yang tidak 

baik dapat 

menyebabkan 

kerusakan dan 

penurunan kualitasnya  

Biologi: 

Salmonella  

 

 

T 

 

S 

 

 

S 

 

 

1 

 

14 

 

4 

 

- 

 

U.S (2010-2015) 

(Foodborne 

outbreak, 2016) 

    Keracunan terjadi pada tahun 2005 di Sidney Australia dimana 

satu keluarga harus di rawat di rumah sakit akibat terinfeksi 

bakteri Salmonella sp yang di duga terdapat pada menu 

“Twister” KFC. Salah satu korban menderita kerusakan otak 

(Aufa dan Wahyu, 2015). 

 

Salmonella enteritidis merupakan bakteri patogen yang banyak 

ditemukan pada hewan ternak (daging dan olahannya) yang 

dapat membahayakan kesehatan manusia (Ariyanti dan Supar, 

2006) 

Staphylococcus 

aureus 

 

T Ma S  147 

 

62 

- 

 

- 

- 

 

- 

Indonesia, 2003 

Indonesia, 2004 

(Nugroho,2005) 

    Penyebab dari keracunan maknana yang dapat menyebabkan 

gastroenteritris jika mengonsumsi satu atau lebih enterotoksin 

yang dihasilkan. Manusia dan hewan sebagai sumber utama 

infeksi (Stehulak, 1998) 

Escherichia coli 

 

T Ma S Cemaran mikorba yang berbahaya pada produk segar antara 

lain adalah Salmonella sp., Shigella sp., dan E.coli. (Pusat 

Standarisasi dan Akreditasi, 2004). 

 

Seorang gadis muda meninggal dan 65 orang lainnya sakit 

karena terserang mikroogranisme E.coli o15:H7, wabah  itu di 
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dua restoran Sizzler yang tampaknya membiarkan daging 

mentah bersentuhan dengan makanan lain. Milwaukee, 

Wisconsin (Aufa dan Wahyu, 2015) 

   Lalat  T Mi TS Lalat rumah (Musca domestica) dapat menularkan beberapa 

penyakit seperti disentri, kholera, diare dan lainnya. 

penualaran terjadi secara mekanis dimana kulit tubuh/kaki lalat 

merupakan tempat menpelnya bakteri dan jamur (Aminah, et 

al., 2005). 

3. Bawang 

Putih 

Penggunaan pestisida 

pada pertanian dan 

penyimpanan  yang 

lembab dapat 

mempercepat rusaknya 

bawang putih 

Kimia: 

Pestisida 

 

S 

 

Mi 

 

TS 

Penggunaan pestisida dapat meninggalkan residu dan 

dikonsumsi oleh  manusia. Pestisida umumnya memiliki sifat 

toksik dalam tubuh manusia (Miskiyah dan Munarso, 2009). 

 Bawang 

merah 

Penggunaan pestisida 

pada pertanian dan 

penyimpanan yang 

lembab dapat 

mempercepat busuknya 

bawang merah 

Kimia: 

Pestisida 

 

S 

 

Mi 

 

TS 

Penggunaan pestisida dapat meninggalkan residu dan 

dikonsumsi oleh  manusia. Pestisida umumnya memiliki sifat 

toksik dalam tubuh manusia (Miskiyah dan Munarso, 2009). 

 Kunir  Penyimpanan lembab 

dapat menyebabkan 

pertumbuhan jamur di 

permukaan. 

Biologi: 

Toksin  

 

 

R 

 

 

 

Mi 

 

 

 

TS 

 

 

Jika penanganan pada kunir kurang tepat maka dapat 

menimbulkan toksin jika dikonsumsi yang biasanya 

diakibatkan oleh mikrobia dari jamur. Jamur yang umumnya 

mendominasi adalah Aspergillus, Fusarium dan Penicilliumn 

(Kusumaningrum et al., 2015). 

 Jahe Pada pertanian maupun 

penyimpanan yang 

terlalu lembab dapat 

mengakibatkan adanya 

jamur pada permukaan 

Biologi: 

Jamur 

R Mi TS Penyebab penyakit busuk rimpang adalah jamur Fusarium 

oxysporum f.sp. zingiberi. Jamur Fusarium merupakan jamur 

tular tanah, bertahan dalam tanah dan dalam rimpang dalam 

bentuk struktur istirahat (klamidospora) (Mustika et al., 2000) 
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Keterangan: 

*Kemungkinan (K) : T = Tinggi  *Tingkat Keparahan (TK) :  S = Serius  *Signifikansi (S) : TS= Tidak Signifikan 

        S = Sedang                 Ma = Mayor         S= Signifikan 

        R= Rendah                  Mi = Minor 

jahe 

 Cabai Penanganan yang 

kurang tepat pada cabai  

dapat mengakibatkan 

kerusakan yang 

mempercepat 

kebusukan. 

Biologi: 

Jamur 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 

 

 

 

 

 

 

 

Jamur Gloesporium piperatum dan Collectorichum capsici 

yang sering menyerang tanaman cabai dapat mengakibatkan 

penyakit antraknosa (Ratulangi et al., 2012) 

 

Kerusakan pada cabai secara fisik disebabkan oleh penanganan 

seperti pengangkutan dan cara penyimpanan yang tidak tepat. 

Ruangan yang terlalu lembab untuk cabai akan mempercepat 

kebusukan jamur (Sunarmani, 2012). 

Kimia: 

Pestisida 

 

S 

 

Mi 

 

TS 

Cabai yang berasal dari Bandungan dan Cianjur terdeteksi 

mengandung pestisida (Miskiyah dan Munarso, 2009). 
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Pada hasil pengamatan bahan baku tengkleng, masing-masing bahan memiliki potensi 

bahaya. Beberapa diantaranya terdapat bahaya yang signifikan seperti air, dan daging 

kambing. Bahan baku air memiliki peran penting karena sebagai bahan baku utama 

untuk kuah tengkleng dan segala pencucian bahan lainnya. Bahaya biologi yang 

berpotensi ada dalam air adalah Escherichia coli, hal ini didukung dengan adanya 

beberapa kejadian yang menunjukkan gangguan kesehatan dari kontaminasi air oleh 

bakteri tersebut. Sedangkan bahaya biologi pada daging kambing yang memiliki hasil 

signifikan adalah Escherichia coli, Salmonella dan Staphylococcus aureus. Beberapa 

kejadian dilaporkan dari adanya kejadian yang diakibatkan bahan daging yang 

terkontaminasi bakteri-bakteri tersebut. Bahaya-bahaya ini dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan dengan adanya proses pengolahan yang benar dan sesuai dengan standar 

sanitasi. 

 

3.2.2. Proses Produksi 

Pada Tabel 8. di bawah ini adalah hasil observasi dari proses produksi di dapur katering 

Semarang. Pengamatan ini dimulai dari penanganan ketika bahan baku datang hingga 

penyajian, agar dapat menganalisa potensi bahaya yang dapat muncul ketika proses 

berlangsung. Bahaya tersebut dapat muncul dari bahan baku yang sudah terkontaminasi 

sebelumnya maupun dari kebersihan pekerja. 
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Tabel 8. Potensi Bahaya Pada Proses Produksi Hasil Observasi di Industri Jasa Boga 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya 
Batas Kritis 

Keterangan 
K TK S 

1. Penerimaan 

Bahan 

Penanganan 

mekanis dan 

kondisi lingkungan 

yang kurang baik 

dapat 

mengakibatkan 

kerusakan fisik 

pada daging 

kambing 

Biologi:  

Staphylococcus 

aureus 

 

T 

 

 

 

Ma 

 

 

 

S 

 

 

 

S. aureus merupakan mikroba yang cukup berbahaya 

karena selalu berada di lingkungan bahkan tubuh 

manusia. Dan jenis ini paling banyak menyebabkan 

keracunan makanan (Winarno, 2007). 

 

Penyebab food poisoning yang menyebabkan 

gastroenteritris jika mengonsumsi satu atau lebih 

enterotoksin yang di hasilkan. Manusia dan hewan 

subagai sumber utama infeksi (Stehulak, 1998) 

Salmonella T S S Salmonella thypi dapat menyebabkan penyakit typhoid 

dan menjadi penyebab dari kurang lebih 16,6 juta 

kasus dan 600.000 kematian di seluruh dunia/tahunnya 

(Bopp, 2003). 

Escherichia coli T Ma S Cemaran mikorba yang berbahaya pada produk segar 

antara lain adalah Salmonella sp., Shigella sp., dan 

E.coli (Pusat Standarisasi dan Akreditasi, 2004). 

   Lalat  

T 

 

Mi 

 

TS 

Pada saat penimbangan daging dikeluarkan dari dalam 

plastik ke tray secara terbuka. 

 

Lalat dapat bertelur pada permukaan bahan yang 

memiliki kadar air tinggi. Lalat rumah (Musca 

domestica) dapat menghasilkan 90-120 butir dan dapat 

menetas dengan jangka waktu yang cepat. Jika hal ini 

terjadi maka bahan pangan tersebut dapat berbahaya 

jika dikonsumsi (Heruwati, 2002). 
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2. Pencucian Proses pencucian 

yang tidak bersih 

dapat 

mengkontaminasi 

daging kembali 

saat selesai dicuci. 

Kimia:  
Klorin 

 

T 

 

 

 

Ma 

 

 

 

S 

 

 

Pengaruh klorin terhadap kesehatan yaitu terutama 

pada senyawa orginoklorin seperti PCBs, Dioksin, 

DDT dan lain-lain yaitu mengganggu sistem imun, 

merusak hati dan ginjal, syaraf, kanker, gangguan 

sistem reproduksi hingga keguguran (Hasan, 2006). 

 

Batas klorin dalam air minum adalah maks. 250 mg/l 

yang aman untuk dikonsumsi (SNI, 2006) 

Biologi:  

Escherichia coli 

 

T 

 

Mi 

 

TS 

Sumber pencemar E.coli yang ditemukan pada 

ketimun berasal dari air mentah yang digunakan 

sebagai pencuci (Nurjanah, 2006). 

Salmonella T 

 

S S Foodborne disease yang disebabkan oleh salmonella 

dapat menyebabkan kematian pada manusia, media 

pencemarannya dapat berasal dari air pencuci yang 

terkontaminasi (Gustinani, 2009) 

   Lalat  

T 

 

Mi 

 

TS 

Saat pencucian, daging diletakkan pada wadah terbuka 

dan mengakibatkan lalat mudah hinggap pada daging. 

 

Selain penyebab kerusakan fisik, lalat juga dpaat 

menjadi perantara bagi kontaminasi bakteri pembusuk 

dan patogen seperti Acinetobacter, Staphylococcus dan 

Vibrionaceae (Heruwati, 2002). 

3. Perebusan  Biologi:   
Salmonella 

 

R 

 

Mi 

 

TS 

Salmonella akan mati pada suhu 56
o
C (Jawetz, et al., 

1996). 

4. Pendinginan Pendinginan 

menggunakan 

wadah yang 

terbuka, sehingga 

lalat dengan mudah 

hinggap pada 

Biologi: 

Clostridium 

perfringens 

 

T 

 

Mi 

 

TS 

 

Bakteri Clostridium perfringens dapat mengeluarkan 

penyakit tertentu dan menimbulkan keracunan 

makanan. Bakteri ini tumbuh baik pada pH netral 

(Feliatra et al.,2013). C. perfringens merupakan 

bakteri mesofil yang dapat hidup pada suhu sedang, 

dengan suhu optimum 20-50
o
C. 
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daging kambing, 

selain itu pekerja 

yang memastikan 

suhu menyentuh 

daging langsung 

dengan tangan 

tanpa mencuci 

tangan terlebih 

dahulu.  

 

 

Staphylococcus 

aureus 

S Mi TS Keracunan makanan dapat disebabkan dari 

enterotoksin S. aureus. Gejala ditandai dengan mual, 

muntah dan diare hebat serta demam (Ryan, et al., 

1994 ; Jawetz et al., 1995). 

 

Penyebab food poisoning yang menyebabkan 

gastroenteritris jika mengonsumsi satu atau lebih 

enterotoksin yang dihasilkan. Manusia dan hewan 

subagai sumber utama infeksi (Stehulak, 1998) 

   Lalat 

 

T 

 

Mi 

 

TS 

 

Lalat rumah (Musca domestica) dapat menularkan 

beberapa penyakit seperti disentri, kholera, diare dan 

lainnya. penualaran terjadi secara mekanis dimana 

kulit tubuh/kaki lalat merupakan tempat menepelnya 

bakteri dan jamur (Aminah, et al., 2005). 

5. Penyimpanan Pada proses 

penyimpanan 

kontak bahan 

dengan tangan 

pekerja tidak 

terlalu banyak 

namun tetap 

terdapat resiko 

kontaminasi karena 

pekerja tidak 

menggunakan 

sarung tangan. 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

 

S 

 

 

 

Mi 

 

 

 

TS 

 

 

Perkembangan mikroorganisme dalam daging sangat 

cepat. Sehingga daging harus segera disimpan dalam 

ruangan dengan temperatur rendah (Susanto, 2014). 

 

Escherichia coli 

 

 

S 

 

 

 

 

Mi 

 

 

 

 

TS 

 

 

 

 

Ruangan penyimpan daging umumnya di atur pada 

kisaran -4
o
C-0

o
C. Dan diharapkan temperatur dalam 

daging pada kisaran 2
o
C-5

o
C (Rachmawan, 2001) 
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6. Thawing Thawing dilakukan 

dalam wadah 

terbuka 

menggunakan 

blower besar yang 

kotor.  

Biologi: 

Escherichia coli 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

Ma 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

Bakteri E.coli mudah menyebar dengan cara 

mencemari air maupun mengkontaminasi bahan-bahan 

yang bersentuhan dengannya (Imam dan Sukamto, 

1999). E.coli tumbuh baik antara suhu 10-45
o
C , 

sehingga pada proses thawing ini bahan pangan akan 

 sangan mudah terkontaminasi E.coli. 

 

Staphylococcus 

aureus 

 

 

 

S 

 

 

 

 

Ma 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

Keracunan makanan dapat disebabkan dari 

enterotoksin S. aureus. Gejala ditandai dengan mual, 

muntah dan diare hebat serta demam (Ryan, et al., 

1994 ; Jawetz et al., 1995). 

 

Clostridium 

perfringens 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

Mi 

 

 

 

 

 

 

TS 

 

 

 

 

 

 

Bakteri Clostridium perfringens dapat mengeluarkan 

penyakit tertentu dan menimbulkan keracunan 

makanan. Bakteri ini tumbuh baik pada ph netral 

(Feliatra et al.,2013). C. perfringens merupakan 

bakteri mesofil yang dapat hidup pada suhu sedang, 

dengan suhu optimum 20-50
o
C. 

 

Lalat 

 

T Mi TS Selain penyebab kerusakan fisik, lalat juga dpaat 

menjadi perantara bagi kontaminasi bakteri pembusuk 

dan patogen seperti Acinetobacter, Staphylococcus dan 

Vibrionaceae (Heruwati, 2002). 
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7. Pemotongan Pemotongan 

dilakukan dalam 

kondisi lingkungan 

yang terbuka dan di 

lewati banyak 

orang, selain itu 

tempat daging yang 

sudah di potong 

juga terbika 

sehingga banyak 

lalat yang hinggap 

pada daging. 

Pemotongan di 

lakukan oleh 

pekerja tanpa 

sarung tangan dan 

hanya mencuci 

tangan dengan air 

mengalir. 

Biologi: 

Clostridium 

perfringens 

 

T 

 

 

Mi 

 

 

 

TS 

 

Bakteri Clostridium perfringens dapat mengeluarkan 

penyaki tertentu dan menimbulkan keracunan 

makanan. Bakteri ini tumbuh baik pada ph netral 

(Feliatra et al.,2013). C. perfringens merupakan 

bakteri mesofil yang dapat hidup pada suhu sedang, 

dengan suhu optimum 20-50
o
C. 

Staphylococcus 

aureus 

T Ma S Higine pekerja juga sangat penting diperhatikan, 

penelitian Lues, et al. (2006) menunjukkan bahwa 

pekerja menyebabkan timbulnya bakteri seperti E.coli, 

Staphylococcus aureus dan Salmonella (Nurjanah, 

2006). 

 

Pencemaran S. aureus dan enterotoksinnya pada 

daging  dapat terjadi pada tahap pemrosesan karkas, 

dan berasal dari rumah pemotongan daging itu sendiri  

(Palupi et al,. 2010). 

   Escherichia coli T Ma S Pisau dan talenan yang kotor dapat menyebabkan 

kontaminasi E.coli (NSW, 2012). 

 

E.coli biasanya mengkontaminasi alat-alat yang 

digunakan dalam industri pengolahan (Imam dan 

Sukamto, 1999). 

   Lalat T Mi TS Ruang pemotongan yang terbuka mengakibatkan 

banyaknya lalat yang terdapat disekitar bahan. 
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Lalat rumah (Musca domestica) dapat menularkan 

beberapa penyakit seperti disentri, kholera, diare dan 

lainnya. penualaran terjadi secara mekanis dimana 

kulit tubuh/kaki lalat merupakan tempat menepelnya 

bakteri dan jamur (Aminah, et al., 2005). 

8. Penyimpanan Pada proses 

penyimpanan 

kontak bahan 

dengan tangan 

pekerja tidak 

terlalu banyak 

namun tetap 

terdapat resiko 

kontaminasi karena 

pekerja tidak 

menggunakan 

sarung tangan. 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

Escherichia coli 

 

S 

 

 

S 

 

Mi 

 

 

Mi 

 

TS 

 

 

TS 

Perkembangan mikroorganisme dalam daging sangat 

cepat, sehingga daging harus segera disimpan dalam 

ruangan dengan tamperatur rendah (Susanto, 2014). 

 

Ruangan penyimpan daging umumnya di atur pada 

kisaran -4
o
C-0

o
C ,dan diharapkan temperatur dalam 

daging pada kisaran 2
o
C-5

o
C (Rachmawan, 2001) 

9.  Thawing 

Daging 

Thawing daging 

dilakukan dengan 

menggunakan air 

mengalir. Namun 

dengan permukaan 

Biologi: 

Escherichia coli 

 

T 

 

Ma 

 

S 

Proses thawing dapat meningkatkan perkembangan 

bakteri aerob karena daging kontak dengan udara. 

Bakteri aerob yang dapat tumbuh adalah Shigella, 

Salmonella, Pseudomonas,  dan Bacillus sp (Balia, et 

al., 2011) 
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wadah yang lebar 

tidak semua daging 

dapat teraliri air. 

Selain itu 

pengecekan suhu 

dilakukan oleh 

pekerja tanpa 

sarung tangan dan 

hanya mencuci 

tangan dengan air 

mengalir. 

Staphylococcus 

aureus 

T Ma S Higenis pekerja yang rendah (Nurjanah, 2006) 

 

Higenis pekerja juga sangat penting diperhatikan, 

penelitian Lues, et al. (2006) menunjukkan bahwa 

pekerja menyebabkan timbulnya bakteri seperti E.coli, 

Staphylococcus aureus dan Salmonella (Nurjanah, 

2006). 

 

10. Pemasakan  Adanya bahan 

plastik yang masuk 

selama pemasakan  

Kimia: 

Migrasi Plastik 

 

 

 

T 

 

S 

 

S 

 

Semakin tinggi suhu bahan pangan maka peluang 

terjadinya migrasi zat-zat dari plastik juga semakin 

banyak (Sulchan, 2007 dan Winarno, 1994) 

Monomer vinil klorida dan akrilonitril memiliki 

potensi untuk menimbulkan kanker pada manusia 

(Irawan dan Guntarti, 2013). 

11. Holding time 

(± 5 jam) 

Pada proses ini 

kontak pangan 

dengan tangan 

pekerja tidak 

terlalu banyak 

namun tetap 

terdapat resiko 

kontaminasi karena 

pekerja tidak 

menggunakan 

sarung tangan. 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

T Ma S Penyebab food poisoning yang menyebabkan 

gastroenteritris jika mengonsumsi satu atau lebih 

enterotoksin yang dihasilkan. Manusia dan hewan 

subagai sumber utama infeksi (Stehulak, 1998) 

 

Keracunan makanan dapat di sebabkan dari 

enterotoksin S. aureus. Gejala di tandai dengan mual, 

muntah dan diare hebat serta demam (Ryan et al., 1994 

; Jawetz et al., 1995). 
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12. Pendistribusian Pada proses 

pendistribusian 

kontak pangan 

dengan tangan 

pekerja tidak 

terlalu banyak 

namun tetap 

terdapat resiko 

kontaminasi karena 

pekerja tidak 

menggunakan 

sarung tangan. 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

R 

 

Mi 

 

TS 

Higenis pekerja yang rendah (Nurjanah, 2006) 

 

Gejala: Mual, muntah, kram perut, dan diare; 

terkadang disertai sakit kepala dan demam selama 2 – 

8 jam (BPOM, 2011) 

13. Pemanasan 

ulang  

Pemanasan ulang  Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

 

T 

 

Ma 

 

S 

S. aureus merupakan mikroba yang cukup berbahaya 

karena selalu berada di lingkungan bahkan tubuh 

manusia. Dan jenis ini paling banyak menyebabkan 

keracunan makanan (Winarno, 2007). 

 

14. Penyajian Penyajian daging 

dengan 

menggunakan 

tungku yang di 

panaskan dan 

terpisah dari kuah. 

Daging yang 

berada di posisi 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

S 

 

Ma 

 

S 

S. aureus merupakan mikroba yang cukup berbahaya 

karena selalu berada di lingkungan bahkan tubuh 

manusia. Dan jenis ini paling banyak menyebabkan 

keracunan makanan (Winarno, 2007). 

 

Escherichia coli S Mi TS Waktu penyajian yang semakin lama akan 

meningkatkan kontaminasi dan jumlah bakteri pada 

makanan yang disajikan terutama E.coli (Made, 2008). 
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atas dapat 

terkontaminasi 

dengan adanya lalat 

yang hinggap. 

Pekerja yang 

berjaga tidak 

menggunakan 

sarung tangan. 

Lalat S 

 

Mi 

 

TS Lalat rumah (Musca domestica) dapat menularkan 

beberapa penyakit seperti disentri, kholera, diare dan 

lainnya. penualaran terjadi secara mekanis dimana 

kulit tubuh/kaki lalat merupakan tempat menepelnya 

bakteri dan jamur (Aminah, et al., 2005). 

   

Keterangan: 

*Kemungkinan (K) : T = Tinggi  *Tingkat Keparahan (TK) :  S = Serius  *Signifikansi (S) : TS= Tidak Signifikan 

        S = Sedang                 Ma = Mayor         S= Signifikan 

        R= Rendah                  Mi = Minor 
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Dari tabel 8. di atas dapat dilihat jika semua tahapan proses memiliki potensi bahaya 

biologi, dan pada beberapa tahapan ditemukan pula bahaya fisik maupun kimia. Titik 

bahaya yang signifikan yaitu pada tahapan penerimaan bahan, pencucian, thawing, 

pemotongan, thawing daging, pemasakan, holding time, pemanasan ulang, dan 

penyajian. bahaya biologi yang paling sering muncul adalah Escherichia coli, 

Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Bahaya ini muncul pada setiap tahapan karena 

peralatan yang digunakan, pekerja maupun bahan baku itu sendiri. Seperti air dalam 

pencucian, yang dapat menjadi sumber bakteri Escherichia coli dan pindah dari air 

menuju bahan yang dicuci. Bahaya kimia juga ada karena penggunaan plastik dalam 

proses pemasakan yang dapat mengakibatkan migrasi plastik oleh suhu panas dan 

berbahaya bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Bahaya-bahaya ini harus dikendalikan 

untuk mencegah adanya foodborne outbreak. Penentuan signifikansi yaitu dari 

kemungkinan terjadi bahaya dan tingkat keparahan yang ditimbulkan oleh bahaya 

tersebut. Penentuan dari signifikansi bahaya proses proses produksi ini dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

 

3.3.  Penentuan Titik Kendali Kritis 

Penentuan titik kendali kritis ini berfungsi agar dappat mengontrol bahaya yang 

signifikan, sehingga dapat lebih menjaga proses produksi dan menghasilkan produk 

dengan kualitas yang baik. Bahaya dapat menjadi titik kritis ketika, tahapan berikutnya 

tidak dapat mereduksi bahaya tersebut (Rauf, 2013). Penentuan titik kendali kritis ini 

akan dilakukan pada bahan baku dan juga proses produksi, untuk memastikan 

keamanan pangan dari tengkleng. 

 

3.3.1. Bahan Baku 

Penentuan titik kendali kritis pada bahan baku tengkleng ditentukan dengan 

menggunakan pohon keputusan bahan baku dengan menjawab tiga pertanyaan yang 

dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil observasi dan hasil jawaban dari pohon 

keputusan, maka hasil penentuan titik kendali kritis dapat dilihat pada Tabel 9. Titik 

kritis dalam pengolahan daging kambing ini adalah pada proses pemasakan, dimana 

pada proses ini adanya penggunaan plastik yang dapat memberikan kontaminasi kimia 

dan berbahaya bila dikonsumsi.
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Tabel 9. Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Bahan Baku 

No. Bahan Baku Potensi Bahaya P1 P2 P3 TKK Keterangan 

1. Air  Biologi: 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

E. coli di temukan pada air PDAM daerah Barito 

Selatan, Kalimantan. (Borneo News, 2015). 

Makanan yang terkontaminasi E. coli akan 

menyebabkan gejala muntah, demam, sakit perut 

(Badan POM, 2003) 

 

Pengaruh klorin terhadap kesehatan yaitu 

terutama pada senyawa orginoklorin seperti 

PCBs, Dioksin, DDT dan lain-lain yaitu 

mengganggu sistem imun, merusak hati dan 

ginjal, syaraf, kanker, gangguan sistem 

reproduksi hingga keguguran ( Hasan, 2006) 

  Kimia: 

Klorin 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

 TKK 

2. Daging kambing Biologi: 

Salmonella  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

Cemaran mikorba yang berbahaya pada produk 

segar antara lain adalah Salmonella sp., Shigella 

sp., dan E.coli. (Pusat Standarisasi dan Akreditasi 

2004). 
  Escherichia coli 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 
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Dari Tabel 9. di atas dapat diketahui jika bahan baku air dan daging kambing yang 

digunakan merupakan titik kendali kritis (TKK). Potensi bahaya yang muncul adalah 

biologi, sehingga perlu adanya pengendalian agar dapat mengontrol bahaya tersebut. 

Potensi bahaya perlu untuk dikontrol agar tidak melampaui batas kritis dari yang dapat 

diterima konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kejadian keracunan 

makanan dengan sistem kontrol bahaya yang baik.  

 

3.3.2. Proses Produksi 

Penentuan titik kendali kritis pada suatu proses produksi perlu diperhatikan untuk 

menjaga kualitas produk yang akan dihasilkan. Titik kendali kritis pada proses produksi 

adalah prosedur dengan sistem pengendalian bahaya dalam pengolahan pangan dengan 

tujuan untuk mengurangi potensi bahaya mencapai batas yang dapat diterima (Rauf, 

2013). Pada tahap pengolahan, proses yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan 

kontaminan adalah pada saat pemasakan. Namun pemasakan harus mencapai titik suhu 

tertentu jika mau mengurangi potensi bahaya. Jika pemasakan kurang mencapai suhu 

tertentu tersebut maka prosedur yang dilakukan salah dan menjadi pengolahan pangan 

yang kurang baik.  

 

Dari hasil observasi dan hasil jawaban dari pohon keputusan, maka hasil penentuan titik 

kendali kritis dapat dilihat pada Tabel 10. Pada tabel ini dapat dilihat jika tahapan 

proses yang merupakan titik kendali kritis yaitu pada  4 proses produksi seperti 

pencucian, pemasakan, pemanasan ulang, dan penyajian. 
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Tabel 10. Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Proses Produksi 

No. Proses Potensi Bahaya P1 P2 P3 P4 P5 TKK Keterangan 

1. Penerimaan 

Bahan 
Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Staphylococcus aureus akan mati pada 

suhu 62,8
o
C (Harmayani et al., 1996). 

 

Cemaran mikorba yang berbahaya pada 

produk segar antara lain adalah 

Salmonella sp., Shigella sp., dan E.coli. 

(Pusat Standarisasi dan Akreditasi 

2004). 

 

Salmonella akan mati pada suhu 56
o
C 

(Jawetz, et al., 1996).  Ketahanan panas  

  Salmonella Ya Ya  Tidak Ya Ya Bukan TKK 

  Escherichia coli 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

 

2. Pencucian  Kimia:  
Klorin 

 

Ya 

 

Tidak  

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

Pengaruh klorin terhadap kesehatan 

yaitu terutama pada senyawa 

orginoklorin seperti PCBs, Dioksin, 

DDT dan lain-lain yaitu mengganggu 

sistem imun, merusak hati dan ginjal, 

syaraf, kanker, gangguan sistem 

reproduksi hingga keguguran (Hasan, 

2006). 

 

Salmonella akan mati pada suhu 56oC 

(Jawetz, et al., 1996). 

Biologi: 

Salmonella 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 
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3. Thawing Biologi: 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Ya  

 

Bukan TKK 

Bakteri E.coli mudah menyebar dengan 

cara mencemari air maupun 

mengkontaminasi bahan-bahan yang 

bersentuhan dengannya (Imam dan 

Sukamto, 1999). 

 

Staphylococcus aureus akan mati pada 

suhu 62,8
o
C (Hermayani et al., 1996). 

  Staphylococcus 

aureus 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Ya  

 

Bukan TKK 

4. Pemotongan Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Ya  

 

Bukan TKK 

Potensi bahaya ini muncul karena 

penanganan bahan baku yang tidak 

higienis dan peralatan yang 

terkontaminasi. Para pekerja tidak 

menggunakan sarung tangan saat 

pemotong dan kurangnya sanitasi 

peralatan seperti penggunaan pisau dan 

telenan (Sabbithi et al,2014). 

  Escherichia coli Ya Ya  Tidak  Ya  Ya  Bukan TKK E.coli biasanya mengkontaminasi alat-

alat yang digunakan dalam industri 

pengolahan (Imam dan Sukamto, 1999). 

5.  Thawing 

daging 
Biologi: 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Ya  

 

Bukan TKK 

Bakteri E.coli mudah menyebar dengan 

cara mencemari air maupun 

mengkontaminasi bahan-bahan yang 

bersentuhan dengannya (Imam dan 

Sukamto, 1999). 

 

  Staphylococcus 

aureus 

 

Ya 

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Ya  

 

Bukan TKK 

Staphylococcus aureus akan mati pada 

suhu 62,8
o
C (Hermayani et al., 1996). 

6. Pemasakan Kimia: 

Migrasi Plastik 

 

Ya  

 

Ya  

 

Tidak 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

Semakin tinggi suhu bahan pangan 

maka peluang terjadinya migrasi zat-zat 

dari plastik juga semakin banyak 
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(Sulchan, 2007 dan Winarno, 1994) 

 

Monomer vinil klorida dan akrilonitril 

memiliki potensi untuk menimbulkan 

kanker pada manusia (Irawan dan 

Guntarti, 2013). 

7. Holding time Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ya  

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Ya  

 

Bukan TKK 

S. aureus merupakan mikroba yang 

cukup berbahaya karena selalu berada 

di lingkungan bahkan tubuh manusia. 

Dan jenis ini paling banyak 

menyebabkan keracunan makanan 

(Winarno, 2007). 

8. Pemanasan 

ulang  
Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ya  

 

Ya  

 

Tidak  

 

Ya  

 

Tidak 

 

TKK 

Ketahanan panas Staphylococcus aureus 

lebih tinggi terutama pada pangan 

dengan aktivitas air tinggi (Stewart, 

2003). Staphylococcus aureus akan mati 

pada suhu 62,8
o
C (Harmayani et al., 

1996). 

9. Penyajian Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ya  

 

Ya  

 

 

Tidak  

 

 

Ya  

 

 

Tidak 

 

 

 TKK 

 

S. aureus merupakan mikroba yang 

cukup berbahaya karena selalu berada 

di lingkungan bahkan tubuh manusia. 

Dan jenis ini paling banyak 

menyebabkan keracunan makanan 

(Winarno, 2007). 
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3.4. Penentuan Batas Kritis 

Batas kritis mengacu pada standard keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Fungsi 

dari standard keamanan pangan tersebut yaitu untuk menentukan batas kritis pada sutau 

tahapan, dan menjaga keamanan konsumen dengan cara menjaga agar bahaya tersebut 

tidak melampau batas (Rauf, 2013). 

 

3.4.1. Penentuan Batas Kritis pada Tahapan TKK dan Tindakan Pengendalian 

pada Bahan Baku. 

Pada tabel 10. di atas dapat diketahui jika bahan baku yang menjadi titik kendali kritis 

adalah air dan daging kambing. Berdasarkan penentuan TKK tersebut, maka harus 

disiapkan suatu ketetapan standar keamanan untuk kedua bahan baku  dengan penentuan 

batas kritis. Tabel 11. di bawah ini merupakan tabel untuk menentukan batas kritis pada 

kedua bahan baku tersebut dalam proses pembuatan tengkleng. 

 

 

Tabel 11. Penentuan Batas Kritis dan Pengendalian pada Bahan Baku Tengkleng 

No. Bahan 

Baku 

Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis 

1 Air  

(TKK 1) 
Biologi: 

Escherichia coli 

 

 

Kimia: 

Klorin 

Penggunaan air 

dengan standard air 

minum untuk 

penambahan dalam 

pemasakan. 

Kandungan E. coli 0/100 

ml air (Kemenkes No. 

907/Menkes/SK/VII/2002) 

 

Batas klorin dalam air 

minum adalah maks. 250 

mg/l yang aman untuk di 

konsumsi (SNI, 2006) 

2 Daging 

kambing 

(TKK 2) 

Biologi: 

Salmonella 

Escherichia coli 

Penanganan yang 

higenis ketika 

kontak dengan 

bahan. 

Kandungan Salmonella sp 

dalam makanan negatif/25 

g, dan Escherichia coli 

maks 1x10
1
/cfu/g. (SNI, 

2008) 

 

Air adalah bahan baku yang menjadi titik kritis dalam pembuatan tengkleng. Air 

menjadi bahan utama yang ditambahkan untuk pembuatan kuah tengkleng. Bila kualitas 

air rendah makan akan memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan konsumen. 

Selain air bahan baku utama menjadi titik kritis yaitu daging kambing. Penanganan yang 

kurang tepat dari supplier maupun setelah penerimaan hingga penyimpanan awal dapat 

membuat daging banyak terkontaminasi mikroorganisme. Ditambah dengan kondisi 



56 

  56 

 

daging yang merupakan bahan yang mengandung banyak air maka akan sangat cepat 

mengalami kerusakan. Sehingga ketika bahan baku datang, perlu dilakukan pengecekan 

untuk menghindari penggunaan daging yang memiliki kualitas rendah. Batas kritis pada 

proses pengolahan tengkleng ini adalah suhu didih, dimana pada suhu ini bakteri pada 

daging kambing akan mati. 

 

3.4.2. Penentuan Batas Kritis pada Tahapan TKK dan Tindakan Pengendalian 

pada Proses Produksi. 

Pada tabel 12. di bawah ini adalah langkah produksi yang menjadi titik kendali kritis 

(TKK). Maka perlu standar batas kritis agar dapat mengontrol potensi bahaya selama 

proses. Karena proses produksi yang tepat dapat mencegah dan mengurangi tingkat 

bahaya biologi pada bahan. Seperti contoh pemasakan yang berfungsi untuk membunuh 

bakteri pada daging, akan menjadi bahaya bila pemasakan yang kurang tepat seperti 

suhu yang tidak sesuai dan mengakibatkan tidak semua bakteri mati, bila ini dikonsumsi 

akan menyebabkan masalah kesehatan konsumen. Analisa bahaya, tindakan 

pengendalian bahaya, dan penetapan batas kritis tahapan proses produksi dapat dilihat 

pada tabel 12. 

 

Tabel 12. Penentuan Batas Kritis dan Pengendalian pada Proses Pembuatan Tengkleng 

No. Proses Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis 

1.  Pencucian 

(TKK 3) 
Kimia: 

Klorin 

Penggunaan air 

dengan standard 

yang aman. 

Batas klorin dalam air 

minum adalah maks. 250 

mg/l yang aman untuk di 

konsumsi (SNI, 2006) 

2. Pemasakan 

(TKK 4) 
Kimia: 

Migrasi Plastik 

Tidak 

menggunakan 

plastik untuk 

membungkus 

bahan yang 

dimasak. 

Peralatan masak harus food 

grade dan tidak 

membahayakan kesehatan 

(Permenkes.1096/ 

MEN.KES/PER/VI/2011). 

3.  Pemanasan 

ulang 

(TKK 5) 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

Pengontrolan  

suhu pemanasan 

ulang 

Sebelum disajikan ke 

tempat saji makanan harus 

berada pada suhu >60
o
C 

(Permenkes.1096/ 

MEN.KES/PER/VI/2011). 

4. Penyajian 

(TKK 5) 
Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

Pengontrolan 

suhu selama 

penyajian dan 

Makanan yang disajikan 

harus dalam keadaan panas. 

Setiap penanganan 
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pemanasan 

ulang dilakukan 

jika suhu sudah 

di bawah batas. 

makanan tidak kontak 

langsung dengan anggota 

tubuh terutama tangan dan 

bibir 

(Permenkes.1096/MEN.KE

S/PER/VI/2011)  

 

Dari tabel 8. Di atas dapat dilihat jika air dapat memberi potensi bahaya pada bahan 

pangan. Potensi bahaya seperti klorin yang bila melebihi batas standar aman, akan 

berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan penyakit. Terlebih bila industri jasa boga tidak 

mengetahui kadar klorin dalam air, dan klorin tidak bisa dihilangkan. Diperlukan 

pengecekan sebagai bentuk penetapan batas kritis untuk menjaga keamanan pangan. 

Pemasakan juga menjadi titik kritis pada proses produksi ini, hal ini diakibatkan oleh 

adanya bahan plastik yang ikut dalam proses pemasakan, dapat dilihat pada Gambar 17. 

Plastik akan bereaksi dengan suhu panas, dan akan terjadi migrasi antara zat plastik 

kedalam bahan pangan. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi kemungkinan 

migrasi (Irawan dan Guntarti, 2013).  

 

 

Gambar 15. Adanya plastik saat proses pemasakan tengkleng. 

 

Pada tahap pemanasan ulang menjadi titik kritis karena tahap ini merupakan proses 

terakhir untuk mengurangi kontaminasi pada makanan sebelum disajikan. Sebelum 

pemanasan ulang makanan melewati proses distribusi dan penanganan yang dapat 
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menyebabkan kontaminasi. Tahap ini diperlukan, agar makanan tetap aman untuk 

dikonsumsi. Penyajian merupakan proses terakhir yang menjadi titik kritis. Hal ini 

dikarenakan pada saat penyajian yang secara prasmanan ini, penyajian akan 

berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Selama penyajian berlangsung, akan terjadi 

kontaminasi dari lingkungan seperti udara, orang-orang disekitar dan pekerja itu sendiri. 

Pekerja yang tidak menggunakan masker maupun sarung tangan sangat berpengaruh 

dalam kontaminasi makanan yang akan disajikan. 

 

3.5. Penyusunan Sistem Pengawasan pada Tiap TKK 

Tindakan pengawasan diperlukan sebagai penjaminan jika makanan tersebut diolah 

dengan tepat dan aman untuk dikonsumsi, sehingga tindakan pengawasan ini membantu 

terhadap standard batas kritis yang sudah ditetapkan dalam memantau batas kritisnya. 

Monitoring adalah tahap serangkaian pengamatan atau pengukuran yang direncanakan, 

berfungsi untuk memastikan jika suatu proses titik kendali kritis beroperasi dibawah 

kendali (Rauf, 2013).  

 

3.5.1. Penyusunan Sistem Pengawasan untuk Bahan Baku 

Pada tabel 13. ini merupakan kegiatan pengawasan yang terapkan pada bahan baku air 

dan daging kambing. 

 

Tabel 13. Sistem Pengawasan Bahan Baku 

No. Bahan 

Baku 

Tindakan Monitoring Tindakan Pengendalian 

Aktivitas Frekuensi PJ* Aktivitas PJ* 

1. Air Pengujian lab 

secara berkala. 

Memastikan tidak 

ada kebocoran 

saluran air. 

Sebulan 

sekali 

Para 

pekerja 

Bila ditemukan 

bahaya maka harus 

menggunakan 

sumber lain dan 

melakukan test lab 

untuk penggunaan 

kembali 

Kepala 

dapur 

2. Daging 

Kambing 

Pengecekan 

visual meliputi 

warna, bau dan 

tekstur daging 

dan meminta 

sertifikasi dari 

supplier. 

Setiap 

daging 

datang 

Checker  Bila daging kurang 

memenuhi standar 

sertifikasi maka 

akan dikembalikan 

dan diminta 

penggantian. 

Kepala 

dapur 

atau 

checker 

* = Penanggung Jawab  
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3.5.2. Penyusunan Sistem Pengawasan untuk Proses Produksi 

Pada proses produksi diperlukan pengawasan di bagian titik kritis, untuk mencegah 

adanya tindakan penyimpangan pada standard batas kritis. Sehingga bila diketahui 

adanya penyimpangan pada proses produksi ini, maka dapat langsung mengambil 

tindakan perbaikan yang telah direncanakan dan dipastikan tidak akan memberi dampak 

buruk bagi keamanan produk. Sistem pengawasan pada proses produksi dapat dilihat 

pada tabel 14. dibawah ini. 

 

Tabel 14. Sistem Pengawasan Proses Produksi 

No Proses 

Produksi 

Tindakan Monitoring Tindakan Pengendalian 

Aktivitas Frekuensi PJ* Aktivitas PJ* 

1. Pencucian Pengujian lab 

secara berkala. 

Memastikan 

tidak ada 

kebocoran 

saluran air. 

Sebulan sekali Para 

pekerja 

Bila ditemukan 

bahaya maka harus 

menggunakan 

sumber lain dan 

melakukan test lab 

untuk penggunaan 

kembali 

Kepala 

dapur 

2. Pemasakan Memastikan 

tidak ada 

penggunaan 

plastik dalan 

pemasakan. 

Setiap proses 

pemasakan. 

Para 

pekerja 

Bila ditemukan 

pekerja yang 

menggunakan plastik 

ketika memasak 

maka harus ditegur 

dan dilakukan 

pemasakan ulang 

dengan bahan yang 

berbeda. 

Kepala 

dapur. 

3. Pemanasan 

ulang 

Pengontrolan 

suhu ketika 

dilakukan 

pemanasan 

ulang hingga 

suhu aman yaitu 

mencapai 

>60
o
C. 

Ketika 

makanan 

sampai di 

tempat acara 

dan sebelum 

penyajian 

Para 

pekerja 

Jika suhu kuruang 

dari batas aman 

harus segera 

dilakukan pemanasan 

hingga suhu 

mencapai >60
o
C. 

Para 

pekerja 

4. Penyajian Pengontrolan 

suhu dan waktu 

penyajian. 

Selama 

Penyajian 

Para 

pekerja 

Memastikan suhu 

makanan selama 

selang waku 

penyajian dan 

pemanasan ulang 

dilakukan jika suhu 

sudah di bawah batas 

aman (60
o
C).  

Para 

pekerja 

* = Penanggung Jawab  
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3.6. HACCP Plan 

Pada tabel 15. di bawah, dapat dilihat jika penyusunan HACCP Plan pada bagian bahan baku mulai dari tindakan pengendalian, penentuan 

batas kritis, tindakan pengawasan dan tindakan koreksi. 

Tabel 15. HACCP Plan Bahan Baku 

No. Bahan 

Baku 

Potensi 

Bahaya 

Tindakan 

Pengendalian 

Batas kritis Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ* Aktivitas PJ* 

1. Air  Biologi: 

Escherichia 

coli 

 

 

 

 

 

Kimia: 

Klorin 

Pengujian lab secara 

berkala. Memastikan 

tidak ada kebocoran 

saluran air 

Kandungan E. 

coli 0/100 ml air 

(Kemenkes No. 

907/Menkes/SK/

VII/2002) 

 

Batas klorin 

dalam air minum 

adalah maks. 250 

mg/l yang aman 

untuk di 

konsumsi (SNI, 

2006) 

Pengujian lab 

secara berkala.  

Sebulan 

sekali 

Para 

pekerja 

Bila ditemukan 

bahaya maka harus 

dilakukan 

penggantian sumber 

dan tetap dilakukan 

test lab untuk 

memastikan bahwa 

air aman untuk 

digunakan kembali. 

 

Kepala 

dapur 

2. Daging 

kambing 
Biologi: 

Salmonella 

Escherichia 

coli 

Memastikan tidak ada 

penggunaan plastik 

dalan pemasakan. 

Kandungan 

Salmonella sp 

dalam makanan 

negatif/25 g, dan 

Escherichia coli 

maks 1x10
1
/cfu/g. 

(SNI, 2008) 

Pengecekan 

visual meliputi 

warna, bau dan 

tekstur sesuai 

sertifikasi yang 

diberikan dari 

rumah potong. 

Setiap daging 

datang. 

Checker 

 

Bila daging kurang 

atau tidak memenuhi 

standar dari 

sertifikasi yang 

diberikan, maka 

daging akan di 

kembalikan. 

 

Kepala 

dapur 

atau 

checker. 

* = Penanggung Jawab  
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Penyusunan HACCP plan tidak hanya untuk bahan baku saja, pada proses produksi tengklemg juga dilakukan penyusunan ini. Tahapan 

yang menjadi titik kendali kritis sudah buat sistem batas kritis untuk menjaga keamanan makanan maupun konsumen. Penyusunan tindakan 

monitoring dan tindakan koreksi berguna untuk menjamin bahwa batas kritis tidak terlewati sehingga menjaga keamanan pangan dengan 

metode HACCP. HACCP Plan Proses Produksi bisa dilihat pada Tabel 16.  

 

Tabel 16. HACCP Plan Proses Produksi 

N

o 

Proses Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas kritis Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ* Aktivitas PJ* 

1. Pencucian Kimia: 

Klorin 

Pengujian lab 

secara berkala. 

Memastikan 

tidak ada 

kebocoran 

saluran air 

Batas klorin 

dalam air minum 

adalah maks. 250 

mg/l yang aman 

untuk di 

konsumsi (SNI) 

Pengujian lab 

secara berkala.  

Sebulan sekali Para 

pekerja 

Bila di temukan 

bahaya maka harus 

dilakukan 

penggantian sumber 

dan tetap dilakukan 

test lab untuk 

memastikan bahwa 

air aman untuk 

digunakan kembali. 

 

Kepala 

dapur 

2. Pemasakan Kimia: 

Migrasi Plastik 

Tidak 

menggunakan 

plastik untuk 

membungkus 

bumbu ketika 

pemasakan 

Tidak ada plastik 

yang digunakan 

untuk memasak. 

Memastikan 

tidak ada 

penggunaan 

plastik dalan 

pemasakan. 

Dilakukan 

setiap 

pemasakan. 

Para 

pekerja 

Bila ditemukan 

pekerja yang 

menggunakan plastik 

ketika memasak 

maka harus ditegur 

dan dilakukan 

pemasakan ulang 

dengan bahan yang 

Kepala 

dapur. 
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berbeda. 

 

3. Pemanasan 

ulang 
Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

Pengontrolan 

suhu pemanasan 

ulang. 

Sebelum disajikan 

ke tempat saji 

makanan harus 

berada pada suhu 

>60
o
C 

(Permenkes.1096/ 

MEN.KES/PER/

VI/201). 

Pengontrolan 

suhu ketika 

dilakukan 

pemanasan 

ulang hingga 

suhu aman 

yaitu mencapai 

>60
o
C. 

Ketika 

makanan 

sampai di 

tempat acara 

dan sebelum 

penyajian. 

Para 

Pekerja 

Jika suhu kurang 

dari batas aman 

harus segera 

dilakukan 

pemanasan hingga 

suhu mencapai 

>60
o
C. 

Para 

pekerja 

4. Penyajian Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

Pengontrolan 

suhu selama 

penyajian dan 

pemanasan 

ulang dilakukan 

jika suhu sudah 

di bawah batas. 

Makanan yang 

disajikan harus 

dalam keadaan 

panas (± 60
o
C) 

pada kuah dan 

daging. Setiap 

penanganan 

makanan tidak 

kontak langsung 

dengan anggota 

tubuh terutama 

tangan dan bibir 

(Permenkes.1096/ 

MEN.KES/PER/

VI/201). 

Pengontrolan 

suhu dan 

waktu 

penyajian. 

Pada saat 

proses 

penyajian. 

Para 

Pekerja 

Memastikan suhu 

makanan selama 

selang waku 

penyajian dan 

pemanasan ulang 

dilakukan jika suhu 

sudah di bawah batas 

aman. 

Para 

pekerja 

* = Penanggung Jawab  
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3.7. Tahap Verifikasi Metode Pengendalian HACCP 

Dari hasil penyusunan HACCP plan, maka dilakukan tahap verifikasi yang bertujuan 

untuk mengecek apakah tindakan koreksi sudah sesuai. Tindakan verifikasi yang 

dilakukan pada proses produksi tengkleng ini dilakukan dengan pengukuran suhu 

dengan menggunakan termometer tusuk. Suhu menjadi parameter utama dikarenakan 

pada proses pemasakan dan pemanasan ulang yang tepat, maka kontaminasi pada 

makanan tengkleng akan menurun dan aman untuk dikonsumsi. Hasil pengecekan suhu 

diambil setiap 30 menit setelah proses pemasakan hingga penyajian selama 3 hari 

dengan 3 kali pengulangan. Data suhu hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 17.  

 

Tabel 17. Data Pengamatan Suhu Daging Kambing Dalam Masakan Tengkleng 

Menit 

Hari Pertama  

(Tanggal 20 Juli 

2016) 

Hari kedua  

(Tanggal 26 November 

2016) 

Hari Ketiga  

(Tanggal 4 Desember 

2016) 

Suhu Suhu Suhu 

0 87,93±0,42 87,27±1,27 87,93±1,06 

30 84,77±0,45 80,20±1,75 84,93±0,71 

60 81,63±0,78 76,90±1,67 80,47±0,65 

90 78,67±0,97 74,20±0,66 76,20±1,21 

120 75,97±0,55 70,63±1,38 73,47±0,85 

150 70,70±1,51 67,40±1,92 69,23±0,91 

180 66,13±1,39 64,63±2,29 65,37±1,50 

210 62,37±1,29 60,03±0,68 60,37±0,71 

240 80,30±1,15 54,47±1,27 54,10±0,82 

270  51,27±0,91 50,57±1,23 

300  48,03±1,51 80,27±1,50 

330  45,27±2,12  

360  77,23±1,86  
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Dari tabel di atas dapat dilihat jika penurunan suhu berjalan lambat setiap 30 menitnya, 

hal ini dapat dikarenakan suhu pemasakan yang tinggi dan setelah pemasakan panci 

langsung ditutup dengan rapat sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam panci. 

Dapat diketahui juga jika pada hari kedua, jarak antara selesai pemasakan hingga 

penyajian cukup lama sehingga terjadi penurunan suhu daging tengkleng yang mencapai 

kisaran suhu 40
o
C. Namun pada tahap pemanasan ulang, semua suhu daging mencapai 

batas standar yaitu 60
o
C dan pada kisaran suhu >70

o
C, dapat dilihat pada Gambar 18. 

Hal ini memenuhi standar Permenkes. 1096/MEN.KES/PER/VI/2011 yang  berisi 

sebelum disajikan ke tempat saji makanan harus berada pada suhu >60
o
C. 

 

 

Gambar 16. Suhu daging saat pemanasan ulang. 

 

3.8. Dokumentasi HACCP 

Tahap terakhir pada HACCP plan adalah dokumentasi. Dokumentasi HACCP plan ini 

bertujuan untuk mengkontrol dan menjaga para karyawan agar tetap melakukan 

prosedur pemasakan sesuai standard, sehingga terjamin bahwa setiap produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang sama. 

 

 Dokumentasi Kadar Salmonella 

Checklist untuk Salmonella dilakukan setiap sebulan sekali, untuk memastikan apakah 

kadar klorin masih aman sehingga sumber air dapat digunakan. Checklist dapat dilihat 

pada tabel 18. 

 



65 

  65 

 

Bulan : 

Minggu ke: 

Tabel 18. Checklist Kadar Salmonella 

No. Bulan Salmonella Aman/tidak Keterangan 

     

     

     

 

 Dokumentasi Kadar Escherichia coli 

Checklist untuk Escherichia coli dilakukan setiap sebulan sekali, untuk memastikan 

apakah kadar klorin masih aman sehingga sumber air dapat digunakan. Checklist dapat 

dilihat pada tabel 19. 

Bulan : 

Minggu ke: 

Tabel 19. Checklist Kadar Escherichia coli 

No. Bulan Escherichia coli Aman/tidak Keterangan 

     

     

     

 

 Dokumentasi Kadar Klorin  

Checklist untuk kadar klorin dilakukan setiap sebulan sekali, untuk memastikan apakah 

kadar klorin masih aman sehingga sumber air dapat digunakan. Checklist dapat dilihat 

pada tabel 20. 

Bulan : 

Minggu ke: 

Tabel 20. Checklist Kadar Klorin 

No. Bulan Kadar Korin Aman/tidak Keterangan 

     

     

     

 

 Dokumentasi Pemasakan 

Proses pemasakan merupakan salah satu tahapan titik kendali kritis di katering “A”. 

pengecekan adanya penggunaan plastik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan 
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pangan sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Checklist pada tabel 21. ini bertujuan 

untuk membantu para pekerja dalam memantau suhu saat proses pemasakan. 

 

Tabel 21. Cheklist Pemasakan 

Waktu  
Adanya plastik 

Keterangan Paraf 
Ada  Tidak 

     

     

     

 

 Dokumentasi Pemanasan ulang 

Proses pemanasan ulang merupakan tahapan titik kendali kritis sebelum penyajian pada 

makanan tengkleng di industri jasa boga, Semarang. Pengecekan suhu dilakukan untuk 

menjaga keamanan pangan sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Checklist pada tabel 

22. ini bertujuan untuk membantu para pekerja dalam memantau suhu saat proses 

pemanasan ulang. 

 

Tabel 22. Checklist suhu pemanasan ulang 

Waktu  
Suhu pemanasan ulang 

Keterangan Paraf 
Awal  Akhir 

     

     

     

 

 Dokumentasi Atribut Pekerja selama Penyajian 

Dokumentasi ini bertujuan untuk mengingatkan para pekerja tentang kelengkapan 

atribut yang dapat mempermudah proses produksi dan meminimalkan kontaminasi dari 

pekerja ke makanan selama penyajian. Checklist dapat dilihat pada tabel 23. 

Tanggal: 

Jumlah pegawai yang bekerja: 

Tabel 23. Checklist Kelengkapan Atribut Pekerja 

Nama 

Pekerja 

Kelengkapan Atribut Keterangan Paraf 

Lengkap Tidak Lengkap 

     

     

     


