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3 HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini dimulai dari penerimaan bahan baku daging ayam, pengolahan, 

proses produksi, tempat produksi, peralatan dan higienitas pekerja di katering tersebut. 

Proses pengamatan dengan menggunakan checklist dengan berdasarkan pinsip SSOP 

(Sanitation Standard Operating Procedurs) dan GMP (Good Manufacturing Practices). 

Penggunaan checklist tersebut dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan 

dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan HACCP Plan bagi katering “A”.  

 

3.1 Hasil Observasi Lapangan  

Katering “A” ini merupakan salah satu katering terbesar yang ada di Semarang. 

Katering “A” termasuk dalam golongan A3 (Kemenkes Nomor 

1096/MENKES/PER/VI/2011). Golongan A3 merupakan jasaboga yang melayani 

kebutuhan masyarakat umum, dengan proses pengolahan yang menggunakan dapur 

khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. Dalam sekali pemesanan, katering “A” dapat 

memproduksi hingga 500 porsi.  

Observasi pendahuluan ini untuk melihat kondisi katering “A” mulai dari bahan baku, 

bahan tambahan, higienis karyawan, ruang penyimpanan bahan baku dan bahan 

tambahan. Observasi dilakukan mulai dari tempat penyimpanan bahan baku basah 

seperti daging. Sistem bahan baku yang digunakan adalah pemesanan bahan baku untuk 

satu minggu. Sehingga bahan baku yang dipakai dan dimasak termasuk bahan baku 

yang segar. Masuknya bahan baku yang datang akan dilakukan pengecekan terlebih 

dahulu untuk mengontrol berat dan kualitas bahan baku. Pada penilaian kualitas bahan 

baku belum menggunakan SOP tetapi masih menggunakan secara visual. Di ruangan 

lain terdapat ruangan penyimpanan bahan kering seperti bumbu, beras, kecap, saos dan 

lainnya menggunakan sistem  First In First Out (FIFO) dengan tambahan pengecekan 

tanggal kadaluarsa.  

Ruangan pengolahan atau dapur produksi dilengkapi dengan pintu yang berbentuk tirai 

yang terbuat dari plastik. Selain itu 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. Para pekerja menggunakan 

penutup kepala, apron, baju chef, dan sepatu tertutup atau safety shoes. Baju chef para 
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pekerja juga digunakan dari rumah seharusnya baju chef dipakai sebelum proses 

produksi. Para pekerja juga belum menggunakan sarung tangan. Pada setiap pintu tidak 

terdapat hand sanitizer. Hal-hal tersebut menunjukkan jika kebersihan pekerja masih 

kurang dan dapat menjadi faktor kontaminasi saat pengolahan maupun setelah makanan 

matang. 

3.1.1 Checklist Penerapan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedurs) di 

Katering “A” 

Tabel 3. Checklist Penerapan SSOP di katering “A”, 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 

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

19. Bahan makanan dipastikan berlabel, terdaftar dan tidak 

kadaluarsa 

1 1 
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No. Prinsip Penilaian Bobot 
Penilaian 

Observasi 

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 

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 dilengkapi 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 

 

Tabel 3 diatas menunjukkan checklist penerapan SSOP di katering “A”. Bobot yang 

dihasilkan adalah 83 dan penilaian observasi yang dihasilkan adalah 70. Nilai 70 

tersebut menunjukkan bahwa katering tersebut sebagai industri golongan A3 terdapat 

beberapa prinsip penilaian yang belum terpenuhi. Penilaian yang belum terpenuhi antara 

lain tangan dan kuku karyawan yang selalu bersih, penanganan makanan yang 

berpotensi bahaya dengan tepat, penanganan makanan yang potensial berbahaya karena 

tidak ditutup atau disajikan ulang, proses pencucian tidak mengalami proes 

perendaman, tempat memasak terpisah dengan tempat penyiapan makanan matang, 

lemari penyimpanan dingin dilengkapi termometer pengontrol, dan pada kendaraan 
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pengangkut makanan tidak terdapat suhu pengontrol. Selain beberapa penilaian yang 

belum terpenuhi, ada pula beberapa prinsip yang sudah terpenuhi  yaitu lokasi dan 

bangunan katering, ruang pengolahan makanan yang cukup luas, karyawan yang bekerja 

dalam keadaan yang sehat dan pada sumber makanan tidak mengalami kerusakan. 

Selain itu bahan racun atau pestisida sudah tersimpan dengan benar.  

 

3.1.2 Checklist Penerapan GMP (Good Manufacturing Practices) di Katering 

“A” 

Tabel 4. Checklist Penerapan GMP di Katering “A”, Semarang. 

No Persyaratan GMP Skor 

A LINGKUNGAN  

1  Halaman tempat produksi terpelihara dengan baik  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 tidak tersumbat dan tidak 

mencemari sumber air bersih 
4 

 Sub Total 16 

B BANGUNAN  

1 Desain bangunan eksternal dapat mencegah masuknya kontaminasi 

eksternal 
4 

2 Ventilasi dilengkapi dengan kasa penyekat 1 

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 2 

7 Langit-langit bersih untuk menjaga keamanan produk 4  

8 Intensitas penerangan cukup 2 

9 Penerangan mendukung keamanan produk 2 

10 Ventilasi memperlancar sirkulasi udara  1 

11 Ventilasi mudah dibersihkan 2 

 Sub Total 28 

C Kontrol Operasi   

 Kedatangan Bahan Baku   

1. Penanganan bahan baku yang sesuai 3 

 Proses Penyimpanan Bahan Baku  

1. Bahan ditempatkan / disimpan pada tempat yang sesuai dengan 

karakteristiknya 

3 

2.  Tempat penyimpanan bersih dan rapi. 4 

3. Gudang penyimpanan bahan baku menerapkan sistem FIFO (first in 

first out) 

4 

 Proses Pencucian Bahan Baku  
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No Persyaratan GMP Skor 

1. Terdapat saluran air bersih dan fasilitas tempat pencucian bahan baku 4 

2. Penggunaan air yang bersih dan air mengalir untuk pencucian bahan. 4 

 Proses Pengolahan Bahan Baku  

1. Penggunaan peralatan yang bersih  4 

2. Menggunakan peralatn yang berbeda untuk menangani jenis bahan 

yang berbeda 

4 

3. Pekerja menggunakan sarung tangan pada saat kontak langsung 

dengan makanan. 

1 

4. Proses pencucian bahan baku dilakukan dengan bersih dan hati-hati 4 

5. Proses pemasakan dilakukan di atas 75
o
C (minimal suhu pasteurisasi) 

atau lebih untuk membunuh kontaminan seperti bakteri  

1 

5.  Memastikan bahan yang dimasak telah matang seutuhnya  4 

 Holding time  

1. Pengontrolan suhu ruang agar makanan terlindungi dari bakteri 0 

2. Makanan terlindungi dari debu 3 

 Distribusi  

1. Penjagaan kualitas makanan dalam proses distribusi 3 

 Penyajian Produk  

1. Tempat penyajian bersih dan terbuat dari stainless 4 

2. Makanan panas disajikan pada suhu diatas 60
o
C 1 

3. Pada penyajian meminimalkan kontak dengan anggota tubuh 

khususnya tangan dan mulut 

2 

 Bahan Sanitasi  

1. Kedatangan bahan sanitasi diletakkan pada tempat yang tepat 4 

2. Pemberian label pada bahan sanitasi 4 

 Kontrol Suhu  

1. Bahan baku dan produk disimpan pada suhu yang sesuai 2 

2. Melakukan pengontrolan suhu selama penyajian 2 

 Peralatan  

1. Fungsi peralatan didesain untuk proses produksi 4 

2. Peralatan mudah dibersihkan 4 

 Higienitas Personal  

1. Terdapat program sanitasi untuk menjaga hiegenitas personal 2 

2. Menjaga akses masuk area produksi untuk mencegah kontaminasi 4 

 Sanitasi  

1 Bahan kimia sanitasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya 4 

2 Program sanitasi dipastikan tidak mengkontaminasi bahan pangan 2 

3 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. 
0 
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No Persyaratan GMP Skor 

2 Penggunaan bahan kimia untuk kontrol hama sesuai dengan 

ketentuan berlaku 
4 

 Waste Control  

1 Sistem pembuangan dilakukan berkala, tempat sampah mudah 

dibersihkan dan cukup 
4 

 Dokumentasi  

1 Pencatatan kuantitas dan kualitas  kedatangan bahan baku 2 

2 Pencatatan stok bahan baku dan bahan sanitasi 4 

3 Pencatatan perawatan perakatan dan pest control 4 

4 Pencatatan pengeluaran distribusi produk 0 

 Sub Total 114 

D  Training  

 Terdapat training tentang standar dasar sanitasi personal dan 

diterapkan dengan baik 

0 

E Penyimpanan  

 Gudang Bahan Baku  

1. Manajemen gudang bahan baku harus tersistem dengan baik  4 

2. Kondisi lingkungan gudang bahan baku terjaga dengan baik  4 

 Sub Total 8 

 TOTAL 166 

 
Keterangan : 

Tingkat keparahan kondisi GMP dapat diketahui dari jumlah nilai keseluruhan : 

0 – 55   : kritis 

55 – 111  : berat 

112 – 167 : sedang 

168 – 224 : ringan 

 

Pada tabel 4 diatas ini dapat diketahui bahwa pengamatan di katering “A” memiliki total 

nilai 166 dengan berdasarkan dari hasil observasi lapangan menggunakan checklist 

penerapan prinsip GMP. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat keparahan adalah 

sedang. Katering ini sudah menerapkan prinsip-prinsip GMP dengan baik tetapi 

sebagian prinsip juga belum diterapkan. Prinsip ini perlu diterapkan sebagai upaya 

tindakan pencegahan adanya bahaya dalam produk yang bisa merugikan konsumen. 

Beberapa persyaratan yang belum memenuhi adalah pada bangunan katering, ventilasi 

belum dilengkapi dengan kasa penyekat,  pada pengolahan makanan para pekerja tidak 

menggunakan sarung tangan saat kontak langsung dengan makanan, dan pada proses 

pemasakan tidak dilakukan diatas suhu 75
o
C. Pada proses holding time skor yang 

didapat masih rendah dikarenakan tidak terdapat pengontrolan suhu ruang. Proses 

penyajian produk juga memiliki skor yang rendah karena makanan yang disajikan di 

katering “A” tidak pada suhu lebih dari 60
o
C. Selain itu tidak terdapat training tentang 
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standar dasar sanitasi personal untuk karyawan sehingga skor yang didapat rendah. 

Beberapa prinsip yang telah diterapkan dan memiliki penilaian yang tinggi adalah 

lingkunan katering “A” yang terpelihara dengan baik, ruangan pelengkap yang cukup 

luas sesuai jumlah karyawan. Pada gudang penyimpanan bahan telah menerapkan 

sistem FIFO (First In First Out) dan pada proses penyimpanan di gudang bahan baku 

sudah terjaga dengan baik. Persyaratan GMP pada proses pencucian bahan baku juga 

sudah memenuhi yaitu sudah menggunakan air yang bersih dan mengalir. Bahan 

sanitasi yang terdapat di katering sudah diletakkan di tempat yang tepat dan dilakukan 

pemberian label pada bahan sanitasi. Selain itu sanitasi permukaan yang kontak dengan 

bahan pangan juga memiliki penilaian yang tinggi karena permukaan yang kontak 

dengan bahan pangan sudah bersih dan aman. Pada dokumentasi dilakukan pencatatan 

stok bahan baku dan perawatan perakatan dengan baik sehingga memiliki skor yang 

tinggi.   

3.1.3 Lokasi, lingkungan, dan fasilitas di katering “A”, Semarang. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat di lapangan dengan menggunakan checklist SSOP 

dan GMP, lokasi di katering sudah cukup baik. Halaman tempat produksi bersih, rapi 

dan tidak ada bau busuk di sekitar area lokasi (gambar 2). Halaman depan katering dan 

kondisi jalanan juga dalam kondisi baik dan cukup rapi. Fasilitas bangunan luar 

mempunyai konstruksi yang kuat. Lantai bagian dapur juga dalam kondisi yang bagus 

sehingga mempermudah proses pembersihan. Dapur produksi juga memiliki ventilasi 

yang cukup untuk sirkulasi udara.  

Fasilitas penyediaan toilet juga cukup untuk karyawan di katering “A”. Toilet berada di 

belakang bagian dapur produksi dan berada di lantai 2 sehingga letaknya cukup 

berjauhan dengan dapur produksi. Selain itu fasilitas penyediaan air dalam katering ini 

berjalan dengan baik, air yang digunakan adalah air PDAM. Pengaliran air kotor juga 

berfungsi dengan baik sehingga pada katering tidak menimbulkan bau yang tidak sedap 

di sekitar area dapur. 
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3.1.4 Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Bahan baku daging ayam berasal dari supplier UD CJDW Semarang. Bahan baku 

dikirim sesuai dengan jumlah pemesanan yang akan diolah. Bahan baku akan datang 

satu atau dua hari sebelum bahan tersebut diolah. Bahan baku saat datang dimasukkan 

dalam kantong plastik (Gambar 3). Pada saat bahan baku datang, bahan baku langsung 

ditimbang untuk dilakukan pengecekan (Gambar 4). Bahan baku yang datang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan maka bahan tersebut akan dikembalikan ke supplier, hal 

tersebut merupakan tahapan sortasi untuk mendapatkan kualitas bahan baku yang baik. 

Setelah melakukan penimbangan, bahan baku disimpan dalam gudang basah jika belum 

siap untuk diolah (Gambar 5) 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 2. Kondisi bangunan katering (tampak depan) 

Gambar 4. Pengecekan Bahan Baku Gambar 3. Penerimaan Bahan Baku 
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Bahan tambahan seperti gula, kecap, minyak goreng, dll disimpan dalam gudang kering 

yang letaknya terpisah dari gudang basah (Gambar 6). Gudang kering ini menerapkan 

sistem FIFO dan juga dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa pada bahan. Sistem ini 

sudah sesuai syarat dengan GMP yang tercantum pada tabel 4. Pembelian bahan-bahan 

kering ini sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. 

 

3.1.5 Proses Produksi Sate Ayam di Katering “A”, Semarang 

Proses produksi sate ayam dimulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, 

pemotongan, pencampuran bumbu, penusukan, penyimpanan dalam cold storage 

dengan suhu -6
O
C, thawing, pembakaran.bahan baku yang datang langsung ditimbang 

dan sudah melalui proses sortasi. Bahan baku yang akan digunakan segera dilakukan 

pencucian. Tetapi jika belum segera diolah dapat disimpan dalam gudang basah khusus 

untuk penyimpanan bahan baku misalnya seafood dan daging. Terdapat beberapa 

tahapan proses produksi sate ayam yang dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Gudang Basah Gambar 5.  Penyimpanan Gudang Kering 
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Tabel 5. Tahapan Proses Produksi Sate Ayam 

No. Proses Penanganan yang tepat Implementasi 

1. Penerimaan  bahan baku 

ayam fillet 

 

- Penimbangan bahan 

- Pengecekan secara visual 

(dada ayam gemuk, bersih) 

 

√ 

√ 

2. Pencucian bahan baku - Air bersih 

- Air mengalir 

 

√ 

√ 

3.  Pemotongan bahan baku 

dengan ukuran 2x2 cm 

- Pisau stainless steel 

- Meja bersih 

 

√ 

X 

4. Pencampuran bumbu-

bumbu  

- Pekerja mencuci tangan 

dengan bersih sebelum 

proses     

            

 

X 

5. Penusukan daging pada 

tusuk sate 

- Pekerja mencuci tangan 

dengan bersih sebelum 

proses  

- Tusuk yang digunakan 

bersih             

       

 

X 

 

√ 

 

6. Penyimpanan dalam cold 

storage (-6
o
C), selama 1 

malam 

 

- Penyimpanan dengan 

keadaan tertutup 

√ 

7. Thawing dalam suhu 

ruang ± 2 jam 

 

- Menggunakan kipas angin 

yang bersih  

X 

 

8. Pembakaran sate dengan 

waktu ± 5 menit 

 

- Tempat bersih X 

 

9. Holding time ± 6 jam - Makanan tertutup     

- Waktu pendinginan 

(holding time) singkat 

 

√ 

X 

 

10. Distribusi dengan 

menggunakan mobil box 

 

- Mobil bersih 

- Kontrol suhu pada mobil         

X 

X 

 

11. Penyajian - Tempat bersih 

- Makanan tersaji hangat 

√ 

X 
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Tabel 6. Tahapan Proses Produksi Bumbu Kacang 

No. Proses Penanganan yang tepat Implementasi 

1. Penggorengan bumbu - Minyak tidak berwarna gelap 

 

√ 

 

2. Penghalusan bumbu - Alat Bersih √ 

 

3. Penghalusan kacang 

tanah 

 

- Alat Bersih √ 

 

4. Pemasakan bumbu 

kacang 

- Pemasakan suhu tinggi 

(>100
o
C) 

√ 

 

 

Proses pembuatan  sate ayam dimulai dengan penerimaan daging ayam. Para pekerja 

yang menerima bahan baku tidak menggunakan pelindung/sarung tangan terlebih 

dahulu, kemudian dilakukan pencucian pada wastafel dengan menggunakan air 

mengalir. Setelah dicuci dilakukan pemotongan dengan ukuran ± 2x2 cm (Gambar 7). 

Pemotongan dilakukan diatas talenan plastik. Setelah itu dilakukan pencampuran 

bumbu yang sebelumnya sudah dihaluskan. Bumbu yang sudah dihaluskan dilakukan 

pencampuran oleh para pekerja tanpa menggunakan sarung tangan (Gambar 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah tercampur dilakukan penusukan dengan menggunakan tusuk yang berasal dari 

bambu (Gambar 9). Lalu dilakukan penyimpanan dalam cold storage selama 1 malam 

(Gambar 10) dan setelah semalam dilakukan thawing dalam suhu ruang sebelum 

Gambar 7. Daging yang sudah dipotong  Gambar 8. Pencampuran bumbu 

 



36 
 

dilakukan pemasakan/pembakaran. Pemasakan dilakukan ±5 menit tergantung dari bara 

api yang digunakan (Gambar 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

Sebelum disajikan sate ayam mengalami proses holding time selama ±6 jam (Gambar 

12) dan proses distribusi dengan menggunakan mobil yang terdapat pada katering 

(Gambar 13). Proses penyajian disajikan di gedung dengan meletakkan di tempat 

stainless dan disajikan di piring-piring dengan porsi kecil (Gambar 14). Pada penyajian 

di stainless sudah sesuai syarat GMP pada tabel 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pembakaran 

daging 

 

Gambar 11. Penyimpanan 

dalam cold storage 

 

Gambar 9. Penusukan 

daging 

Gambar 13. Proses 

pendistribusian 

 

Gambar 12. Proses holding 

time 
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(a)                                                    (b) 

 

 

Proses pembuatan bumbu kacang dapat dilihat pada tabel 6.  Bahan bumbu kacang yang 

digunakan adalah kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan, kemudian 

penggorengan bumbu seperti cabai, bawang putih yang kemudian dihaluskan. Setelah 

itu bahan-bahan tadi dimasak dengan penambahan air, kecap manis, gula jawa, dan 

garam dan setelah mendidih siap disajikan (Gambar 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                 (b) 

 

 

 

 

Gambar 14. (a) Penyajian dalan stainless steel (b) Penyajian dalam piring kecil 

Gambar 15. (a) Pencampuran kacang halus dengan bumbu (b) Pemasakan bumbu 
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3.1.6 Tempat Produksi dan Sanitasi Peralatan 

Tempat produksi pada katering ini cukup luas dan sudah cukup bersih. Peralatan yang 

digunakan untuk memasak juga bersih yang sudah memenuhi syarat GMP pada tabel 6. 

Pada pengamatan di dapur katering, di sekitar area produksi juga tidak tercemar 

lingkungan dari luar yang sudah memenuhi syarat GMP. Selain itu, lantai terbuat dari 

keramik dan juga sudah terdapat sirkulasi udara cukup ruang produksi (Gambar 16). 

Setiap sore petugas kebersihan selalu membersihkan ruang produksi sehingga 

kebersihan dari ruang produksi dapat terjaga.  

 

 

 

 

 

  

    

Pada ruang produksi juga terdapat tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan 

sampah ini ada yang tidak memiliki tutup sehingga berpotensi untuk mengundang hama 

(Gambar17). Pada pintu masuk menuju ruang produksi juga terdapat hand sanitizer 

yang terpasang pada tembok untuk membersihkan tangan-tangan pekerja sebelum 

melakukan proses produksi tetapi tidak disemua pintu disediakan hand sanitizer 

(Gambar 18). Selain itu terdapat wastafel yang berfungsi untuk mencuci tangan para 

pekerja sekaligus mencuci bahan-bahan yang akan dimasak.  

 

 

 

 

 

Gambar 16. Sirkulasi udara pada ruang produksi 
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Tempat sanitasi peralatan dalam skala besar berada di belakang ruang produksi. Alat-

alat dalam jumlah besar dicuci pada bak penampungan khusus untuk skala besar. Pada 

tempat sanitasi juga terdapat saluran air yang mengalir untuk mencuci peralatan tersebut 

(Gambar 19).  

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                  (b) 

     

 

3.1.7 Kondisi Peralatan dan Higienitas Pekerja 

Peralatan yang sudah dicuci disimpan dalam rak penyimpanan khusus untuk alat-alat 

masak. Gambar 20 menunjukkan bahwa peralatan bersih disimpan dalam rak 

penyimpanan. Selain itu ada pula tempat stainless steel yang diletakkan di lantai. Rak 

yang digunakan juga sudah cukup bersih. 

 

Gambar 18. Tempat sampah yang 

dibiarkan terbuka 

 

 

Gambar 17. Hand sanitizer pada 

pintu menuju ruang produksi 

 

Gambar 19. (a) Bak penampungan untuk mencuci (b) Peralatan yang akan dicuci 
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(a)                                                                (b) 

 

 

Para pekerja yang berada di ruang produksi sudah menggunaakn baju chef, apron, safety 

shoes, dan topi. Tetapi perkerja tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan 

sarung tangan dan ada pula pekerja yang meletakkan bahan pangan yang akan diolah 

pada meja (Gambar 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. (a) Penyimpanan pada gudang penyimpanan  

         (b) Peralatan yang diletakkan di lantai 

Gambar 21. Pekerja yang sudah menggunakan baju chef dan 

meletakkan bahan pangan di meja 
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3.2  Potensi Bahaya Pada Bahan Baku & Proses Produksi Sate Ayam Di 

Katering “A”  

Pelaksanaan observasi analisa bahaya produk sate ayam dilakukan di dapur katering di 

Semarang. Pengamatan observasi dilakukan mulai dari kedatangan bahan baku hingga 

proses penyajian. Tujuan pengamatan analisa bahaya ini adalah untuk mengetahui 

bahaya yang terdapat pada bahan baku dan pada proses produksi. Bahaya yang muncul 

tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui bahaya tersebut signifikan atau tidak 

sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Bahaya yang dianalisa adalah biologi, 

fisik, dan kimia. Penentuan signifikansi bahaya dapat dilihat pada lampiran 1 

 

3.2.1 Potensi Bahaya Pada Bahan Baku  

Kegiatan observasi di dapur katering diawali dengan pengamatan bahan baku sate ayam. 

Bahan baku yang digunakan adalah daging ayam, air, bawang merah, bawang putih, 

gula jawa, minyak goreng, kecap manis dan kacang tanah. Dengan adanya bahan-bahan 

tersebut dapat memiliki potensi bahaya dari awal kedatangan. Pada daging ayam, jenis 

mikroba yang ada adalah Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, dan 

Campylobacter sp. Pencemaran mikroba-mikroba tersebut pada bahan pangan 

merupakan hasil kontaminasi langsung atau tidak langsung dengan sumber-sumber 

pencemaran mikroba seperti tanah, udara, air, debu, saluran pencernaan dan pernafasan 

manusia atau hewan. Jika penanganan bahan baku tidak tepat maka pada tahap 

berikutnya dapat berbahaya untuk konsumen karena potensi bahaya pada bahan baku 

akan teap ada pada produk yang dihasilkan. Pada tabel 7 telah ditentukan bahaya yang 

bersifat signifikan atau tidak dan kemudian penentuan signifikansi bahaya tersebut 

ditentukan dari frekuensi kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan yang ditimbulkan 

dari bahaya tersebut. Pada tabel 7 juga dicantumkan kejaian foodborne outbreaks yang 

terjadi pada beberapa negara sehingga dari data tersebut dapat membantu dalam 

menentukan tingkat keparahan dari bahaya tersebut.
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Tabel 7. Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Observasi di Katering “A”, Semarang 

 

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S 

Keterangan 

Outbr

eaks 

Sakit RS Menin

ggal 

Lokasi, Tahun 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daging 

Ayam 

Pada saat 

pemotongan hewan, 

kemudian saat 

pendistribusian 

daging ayam dari 

supplier menuju ke 

tempat katering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi 

Escherichia coli 

T Ma S -  54 - - Manado, 2014 

 Keterangan 

Sebanyak 54 orang di Manado mengalami keracunan setelah 

mengkonsumsi makanan di salah satu rumah makan. Hasil 

pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil angka kuman E. 

Coli pada makanan tersebut cukup tinggi (Laporan TGC, 

2014). 

 

Salmonella T S S - 158 117 - Malaysia, 2014 

 Keterangan 

Sebanyak lebih dari 150 siswa di sekolah asrama yang berada 

di Kuala Nerang, Malaysia mengalami keracunan bakteri 

Salmonella pada daging ayam yang diolah menjadi ayam 

masak merah (New Desk, 2014) 

 

Staphylococcus 

aureus 

T Ma S Di Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 105 buruh pabrik 

mengalami keracunan setelah mengkonsumsi soto ayam yang 

mengandung toksin S. aureus (Nugroho, 2005). 

 

Campylobacter sp T Ma S Pada studi di Amerika menunjukkan bahwa ± 70% kasus 

kampilobakteriosis pada manusia berhubungan dengan 

konsumsi ayam, selain itu survey oleh United state of drug 

Administration (USDA), sebanyak karkas ayam yang dijual di 

Amerika terkontaminasi Campylobacter (Doyle, 1998). 
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Tabel 7. Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Observasi di Katering “A”, Semarang  

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S 

Keterangan 

Outbr 

eaks       Sakit         RS     Meninggal     Lokasi, Tahun 

    Lalat (hasil 

observasi) 

T Mi TS Lalat merupakan spesies yang memiliki peran dalam masalah 

kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit 

saluran pencernaan seperti thypus, disentri, kolera, dll (Devi, 

2001). 

2. Air Penggunaan air 

sumur dan PDAM 

yang tidak di uji 

ulang kualitasnya. 

Biologi 

Escherichia coli 

T K S   100 4      Sumatera Utara, 2015 

 Keterangan 

Warga di Sumatera Utara mengalami keracunan setelah 

mengkonsumsi air isi ulang yang sudah tercemar bakteri E. 

Coli. 

Kimia 

Klorin 

 

R Ma TS Klorin berpengaruh terhadap kesehatan yaitu mengganggu 

sistem imun, merusak hati dan ginjal, syaraf, kanker, 

gangguan sistem reproduksi hingga keguguran ( Hasan, 2006). 

Hal tersebut tidak signifikan karena bau klorin pada tempat 

katering tersebut tidak terlalu menyengat. 

3. Bawang 

putih 

Penggunaan 

pestisida saat 

penanaman pada saat 

penyimpanan 

bawang putih tidak 

pada tempat kering. 

Biologi 

Jamur Aspergillus 

R Mi TS Tumbuhnya beberapa jenis jamur dari kelompok Aspergillus 

pada bawang putih juga perlu untuk diwaspadai karena dapat 

menghasilkan mycotoxin berupa aflatoksin yang merupakan 

racun. Laporan tentang gejala keracunan bawang putih yang 

terkontaminasi kapang Aspergillus belum pernah dijumpai di 

Indonesia (Makfoeld, 1993). 
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Tabel 7. Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Observasi di Katering “A”, Semarang 

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S 

Keterangan 

Outbr 

eaks       Sakit         RS     Meninggal     Lokasi, Tahun 

   Kimia 

Pestisida 

S Mi TS Pemakaian pestisida secara berlebihan dapat menjadi sumber 

pencemar pada bahan pangan, air, dan lingkungan. Selain itu 

pestisida juga memiliki sifat toksik dalam tubuh manusia 

(Miskiyah dan Munarso, 2009). 

4.  Bawang 

merah 

Penggunaan 

pestisida saat 

penanaman dan pada 

saat penyimpanan 

bawang merah tidak 

pada tempat kering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi 

Jamur Fusarium sp 

S Ma TS Tidak signifikan karena penggunaan bawang merah yang 

busuk karena penyimpanan tidak benar dibuang dan tidak 

dipergunakan. Selain itu jamur yang sering menyerang 

tanaman bawang merah adalah jamur Fusarium sp. Fusarium 

sp dapat menyerang umbi bawang merah setelah pasca panen 

dan ditempat penyimpanan. Infeksi dimulai dari akar pada 

umbi akibat kerusakan mekanis sehingga umbi dapat 

membusuk. Bagian yang busuk tersebut berwarna kuning 

coklat pada permukaannya basah dan menjadi lunak. Awalnya 

dengan perubahan warna putih dan menjadi merah muda 

kemudian menjadi kecoklatan. Warna ini merupakan warna 

spora Fusarium (Manurung, 2013).  

 

Kimia 

Pestisida 

S Mi TS Pemakaian pestisida secara berlebihan dapat menjadi sumber 

pencemar pada bahan pangan, air, dan lingkungan. Selain itu 

pestisida juga memiliki sifat toksik dalam tubuh manusia 

(Miskiyah dan Munarso, 2009) 
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Tabel 7. Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Observasi di Katering “A”, Semarang 

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S 

Keterangan 

Outbr 

eaks       Sakit         RS     Meninggal     Lokasi, Tahun 

5. 
Gula 

jawa 

Tidak terdapat 

standarisasi mutu 

gula jawa pada 

produsen (pasar). 

Fisik 

Semut,  pasir, 

cangkang kelapa 

S Mi TS Mutu gula jawa rendah karena banyak melibatkan industri 

rumah tangga yang memiliki standar mutu berbeda-beda. 

Bahan pencemar gula jawa antara lain potongan kayu, dedak, 

pasir, dan batu” (Kristianingrum, 2009). 

 

  Kimia 

Sodium metabisulfit 

 

T 

 

Mi 

 

TS 

Pengawet sintesis yang digunakan dalam pembuatan gula 

kelapa adalah sodium metabisulfit. Pengawet ini efektif 

sebagai antimikrobia agar dapat mencegah kerusakan nira 

akibat kontaminasi mikroba (Haryanti, 2012).Gula jawa yang 

dipasarkan secara komersial ini sudah sesuai dengan standart 

SNI. 

 

6. Minyak 

Goreng  

Penggunaan minyak 

yang dapat 

meningkatkan 

kolestrol 
Kimia 

Antioksidan sintesis 

(Butil Hidroksi 

Toluen) 

S Mi TS  Penambahan antioksidan pada minyak goreng ini dapat 

menyebabkan lebih tahan lama dan disukai konsumen. 

Antioksidan sintetik (Butil Hidroksi Toluen / BHT) digunkan 

untuk mencegah ketengikan pada minyak sebab harganya 

murah dan efektif untuk mengambat  kenaikan derajat 

ketengikan minyak.  Tetapi jika penggunaannya melebihi 

batas dapat menyebabkan racun pada tubuh dan bersifat 

karsinogenik (Rahmatiyah, 2012). Pada minyak goreng yang 

dijual sudah sesuai SNI sehingga kandungan bahan kimia 

tidak tmelebihi batas dan hal tersebu menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan. 

7.  Kecap 

manis 

Tempat 

penyimpanan yang 

kurang bersih 

Fisik 

Semut, serangga 

S Mi TS Tempat penyimpanan bumbu sebaiknya bebas pencemaran, 

harus mudah dibersihkan, bebas dari hama baik serangga, dan 

memiliki sirkulasi udara yang baik (Depdiknas, 2009). 
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Tabel 7. Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Observasi di Katering “A”, Semarang 

  

 

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S 

Keterangan 

Outbr 

eaks       Sakit         RS     Meninggal     Lokasi, Tahun 

   

Kimia 

Asam benzoat 

 

T 

 

Mi 

 

TS 

Asam benzoat merupakan pengawet yang umumnya 

digunakan pada kecap manis. Asam benzoat merupakan 

senyawa anti mikroba karena penggunaan pengawet pada 

kecap adalah untuk mencegah pertumbuhan khamir dan 

bakteri. Jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah 600 

mg/kg bahan (Zaid Taib, 2014) sehingga hasil yang didapat 

tidak signifikan karena kecap manis yang berada di pasaran 

sesuai dengan standart. 

 

8. Kacang 

tanah 

Penyimpanan di 

tempat yang kering 
Biologi 

Asperigillus flavus 

aflatoxin 

S Mi TS Kasus ratusan orang meninggal dunia di Kenya karena 

aflatoxin (Lewis et al. 2005). 

 

Jamur A. flavus sebagai penghasil aflatoksin yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia dan menginfeksi pada kacang tanah. 

Gangguan jamur ini pada kesehatan manusia biasanya dengan 

gejala mual dan pusing, dan pada tahap lanjut berupa kanker 

hati (Zahari et al. 1991; Swindle 1994).  Detoksifikasi secara 

fisik pada proses pengolahan makanan yang mampu 

mereduksi aflatoksin adalah roasting, steaming, heating, dan 

cooking (Yuliana, 2011) sehingga dengan proses tersebut 

aflatoksin dapat hilang dan tidak menunjukkan bahaya yang 

signifikan.  
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Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua bahan yang digunakan memiliki potensi 

bahaya tetapi terdapat beberapa bahaya yang signifikan yaitu daging ayam dan air. 

Bahaya biologi yang terdapat pada daging ayam adalah Escherichia coli, Salmonella 

Sp, Staphylococcus aureus, Campylobacter sp dan lalat. Selain daging ayam, ada pula 

air yang memiliki bahaya bilogi yang signifikan yaitu Escherichia coli. Hal tersebut 

didukung dengan adanya kasu-kasur keracunan yang terdapat pada beberapa negara di 

dunia. Bahaya biologi ini dapat diminimalkan dengan proses produksi yang benar. Salah 

satunya dengan pelaksanaan sanitasi yang baik. 

 

3.2.2 Potensi Bahaya Pada Proses Produksi 

Pada tabel 8 ini merupakan hasil observasi pada dapur katering di Semarang. Tahapan 

proses produksi sate ayam analisa bahaya yang paling banyak muncul adalah bahaya 

biologi. Titik bahaya yang signifikan terdapat pada tahapan penerimaan, pencucian, 

thawing, pencampuran, pemasakan, holding time, dan penyajian. Pada tahapan tersebut 

bahaya biologi yang signifikan antara lain meliputi bakteri E.coli, Salmonella, dan 

Staphylococcus aureus. Bahaya biologi yang muncul pada setiap tahapan bisa berasal 

dari pekerja, peralatan yang digunakan, dan dapat pula berasal dari bahaya bahan baku 

yang digunakan. Misalnya adalah pada tahap pencampuran bumbu, pekerja tidak 

mencuci tangan dengan bersih (tanpa sabun) sebelum mencampur bumbu dengan 

daging ayam sehingga hal tersebut dapat menyebabkan munculnya bahaya biologi.  

Bahaya kimia klorin yang terdapat pada proses pencucian akan tetapi bahaya ini tidak 

signifikan 

 

 

Keterangan :    

*Kemungkinan (K) : 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

*Tingkat Keparahan 

(TK) : 

S    : Serius 

Ma : Mayor 

Mi : Minor 

*Signifikansi (S) : 

TS : Tidak Sifnifikan 

S   : Signifikan 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

1. Penerimaan Pada saat 

pemotongan ayam 

menjadi karkas 

ayam, dan pada saat 

pendistribusian dari 

supplier. 

Biologi 

E.coli 

 

T Ma S Pencemaran mikroba dalam bahan pangan seperti 

Escherichia coli dan Salmonella Sp. serta mikroba 

patogen lainnya merupakan hasil dari kontaminasi dengan 

sumber pencemar misalnya debu, air, tanah 

(Dwidjoseputro, 2005).  

 

Salmonella T Ma S 

Staphylococcus aureus T Ma S Pencemaran S. Aureus pada daging ayam juga dapat 

berasal dari pekerja di rumah pemotongan unggas 

(Palupi, 2010). 

 

Campylobacter sp T Ma S Campylobacter jejuni secara alami sudah terdapat pada 

saluran pencernaan ayam. Selama proses pemotongan, 

bakteri tersebut akan menyebar ke karkas ayam. Hasil 

survey di Australia menunjukkan hasil bahwa 94% karkas 

ayam segar sudah terkontaminasi Campylobacter 

(Skorrow, 1990). 

 

  Lalat (hasil observasi) T Ma S Lalat merupakan spesies yang memiliki peran dalam 

masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor 

penularan penyakit saluran pencernaan seperti thypus, 

disentri, kolera, dll (Devi, 2001). 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

2. Pencucian Air yang digunakan 

untuk mencuci dan 

pekerja yang kurang 

bersih  

 

 

 

Biologi 

E.coli 

 

T Ma S Kontaminasi daging ayam melalui air dapat diperoleh 

pada proses pencucian. Daging yang dicuci menggunakan 

air pencucian akan menyebabkan cemaran E. Coli 

(Sasmita, 2014). 

 

Salmonella 

 

 

T Ma S Penggunaan peralatan yang kotor saat pencucian dapat 

meningkatkan Salmonella (WHO, 2008). 

Staphylococcus aureus T Ma S Staphylococcus aureus dapat muncul pada saat pekerja 

melakukan pencucian daging ayam tanpa mencuci 

tangannya terlebih dahulu (SAFE CATERING) 

 

   Kimia 

Klorin 

S Ma TS Klorin berpengaruh terhadap kesehatan yaitu 

mengganggu sistem imun, merusak hati dan ginjal, 

syaraf, kanker, gangguan sistem reproduksi hingga 

keguguran ( Hasan, 2006) 

3. Pemotongan Alat pemotong yang 

tidak bersih, pekerja 

yang tidak 

menggunakan sarung 

tangan 

Biologi 

E.coli 

S Ma TS Pada proses ini higienis dari pekerja juga penting karena 

menurut pelitian Lues, et al. (2006) menunjukkan bahwa 

pekerja dapat menyebabkan timbulnya bakteri E. Coli, 

Staphylococcus aureus, dan Salmonella.  

Salmonella S Ma TS 

Staphylococcus aureus S Ma TS 

  

 

 

 

 

 

 Lalat (hasil observasi) T Mi TS Lalat merupakan spesies yang memiliki peran dalam 

masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor 

penularan penyakit saluran pencernaan seperti thypus, 

disentri, kolera, dll (Devi, 2001). 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

4.  Penyimpanan 

(cold storage) 

Bahan disimpan 

dalam cool storage 

dengan suhu -6
o
C 

Biologi 

Staphylococcus 

aureus 

 

S 

 

Ma 

 

TS 

Stapylococcus aureus merupakan bakteri penyebab 

food poisoning yang terjadi setelah mengkonsumsi 

makanan mengandung racun  yang dapat 

menimbulkan terjadinya gastroenteritis akibat 

mengkonsumsi makanan yang mengandung satu atau 

lebih enterotoksin yang dihasilkannya. Toksin yang 

dihasilkan bersifat tahan dalam suhu tinggi, meskipun 

bakteri mati dengan pemanasan namun toksin yang 

dihasilkan tidak akan rusak dan masih dapat bertahan 

meskipun dengan pendinginan ataupun pembekuan 

(Chotiah, 2009). 

5.  Thawing  Proses thawing 

dilakukan dengan 

cara didiamkan di 

suhu ruang tanpa 

perlindungan khusus 

Biologi 

Campylobacter sp  

 

Escherichia coli 

 

 

 

T 

 

T 

 

Ma 

 

Ma 

 

S 

 

S 

Dengan thawing menggunakan air dingin dapat 

mengurangi jumlah Campylobacter sp (FAO, 2009). 

 

Kontaminasi dapat berasal dari bakteri Escherichia 

coli dengan peralatan yang digunakan tidak bersih, 

salah satunya paa proses thawing (Kuntoro et al., 

2013). 

 

   Salmonella T Ma S Salmonella dapat tumbuh pada suhu 5-45
o
C dengan 

suhu optimum 35-37
o
C. Salmonella juga akan tumbuh 

setelah didinginkan (Meggitt, 2003). 

 

   Staphylococcus 

aureus 

T Ma   S Staphylococcus aureus akan tumbuh selama proses 

thawing  (Steven, 2005). 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

   Lalat (hasil observasi) T Mi TS Pada proses thawing pada suhu ruang, bahan baku 

harus dilakukan perlindungan terhadap lalat, hama, 

hewan lainnya (Gill, C.O.2002). 

6. Penghalusan 

bumbu 

Pekerja tidak 

mengunakan sarung 

tangan 

Biologi 

E. coli 

T Mi TS E. coli berada di dapur dan tempat-tempat persiapan 

bahan pangan melalui bahan baku dan selanjutnya 

masuk ke makanan yang telah dimasak melalui 

tangan, permukaan alat-alat dan peralatan lain 

(Buckle, Ewards, Fleet dan Wootton, 2007). 

7. Pencampuran Pencampuran bumbu 

oleh pekerja tanpa 

mencuci tangan 

dengan sabun  

Biologi 

Staphylococcus 

aureus 

T Ma S Tangan dari pekerja merupakan sumber utama 

munculnya Staphylococcus aureus yang dibawa oleh 

kulit manusia (SAFE CATERING) 

 

   E. coli 

 

 

 

 

 

Salmonella 

T 

 

 

 

 

 

T 

Ma 

 

 

 

 

 

Ma 

S 

 

 

 

 

 

S 

E. coli berada di dapur dan tempat-tempat persiapan 

bahan pangan melalui bahan baku dan selanjutnya 

masuk ke makanan yang telah dimasak melalui 

tangan, permukaan alat-alat dan peralatan lain 

(Buckle, Ewards, Fleet dan Wootton, 2007). 

 

Penggunaan peralatan yang kotor saat pencucian 

dapat meningkatkan Salmonella (WHO, 2008). 

 

   Fisik 

Kontak bahan baku 

dengan tangan pekerja 

T Mi TS Mencuci tangan sampai ke bawah kuku dengan 

menggunakan sabun dan air hangat dan tidak 

mengolah makanan jika memiliki infeksi di kulit 

tangan (SAFE CATERING) 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

7. Pemasakan Pembakaran yang 

tidak dilakukan 

dengan suhu yang 

tinggi 

Biologi 

Salmonella 

T Ma S  

Salmonella yaitu 70
o
C selama 2 menit (Fardiaz, 1992) 

 

        

   Fisik 

Arang 

 

T 

 

Mi  

 

TS 

Daging ayam yang dibuat sate secara langsung 

dibakar di atas bara api sehingga menyebabkan arang 

menempel di daging (Sugimura et al. 1992) 
 

8. Holding time Holding time 

dilakukan dengan 

waktu 6 jam dan 

dilakukan dengan 

kondisi yang tertutup 

Biologi 

Staphylococcus 

aureus 

    

 

Salmonella 

 

 

 

 

E. coli 

T 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

T 

Ma  

 

 

 

 

Ma 

 

 

 

 

Ma 

S 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

S 

Staphylococcus aureus dapat mencemari makanan 

dalam penyimpanan bersuhu 4
o
 C sampai 60

o
 C dalam 

jangka waktu yang lama (Ash, 2000) 

 

Batas aman waktu tunggu makanan matang adalah 2–

4 jam. Sedangkan suhu aman untuk makanan yaitu ≤ 

4°C dan ≥ 60°C. Apabila suhu berkisar antara 4°C – 

60°C (danger zone) maka akan tumbuh berbagai 

macam bakteri (Yunita et al., 2014). 

 

Kontaminasi silang pada makanan akibat kontaminasi 

tangan pengolah oleh Escherichia coli dilaporkan 

sekitar 12,5% (Trisnaini, 2012). 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

9. Pendistribusian Tidak terdapat 

pengontrol suhu pada 

mobil box 

Biologi 

E. coli 

 

 

Staphylococcus 

aureus 

 

 

Salmonella 

 

 

S 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

Mi 

 

 

Mi  

 

 

 

Mi  

 

TS 

 

 

TS 

 

 

 

TS 

Penanganan suhu yang tidak tepat akan meningkatkan 

pencemaran E.coli pada makanan (Food Standards 

Australia, 2002) 

 

Staphylococcus aureus dapat mencemari makanan 

dalam penyimpanan bersuhu 4
o
 C sampai 60

o
 C dalam 

jangka waktu yang lama (Ash, 2000) 

 

Tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat 

memindahkan bakteri Salmonella dari tubuh  ke 

makanan (Fathonah, 2005). 

 

10. Penyajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian pada suhu 

ruang dalam waktu 

yang lama (> 3 jam) 

dan tidak dilakukan 

pemanasan ulang 

 

 

 

 

Biologi 

E. coli 

 

 

 

 

 

 

 

Salmonella 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Waktu penyajian yang semakin lama akan 

meningkatkan kontaminasi dan jumlah bakteri pada 

makanan yang disajikan terutama E.coli (Made, 

2008). Kasus keracunan makanan disebabkan oleh 

penanganan makanan yang tidak baik dan 

terkontaminasi waktu dihidangkan. Bakteri 

Escherichia coli menjadi sumber terjadinya 

penyebaran penyakit diare (Riyanto et al., 2012). 

 

Tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat 

memindahkan bakteri Salmonella dari tubuh  ke 

makanan (Fathonah, 2005). 
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Tabel 8. Analisa Bahaya Tahapan Proses Hasil Observasi di Katering “A”, Semarang 

No. Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S/TS Keterangan 

   

 

 

 

 

 

 

Staphylococcus 

aureus 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjaga makanan panas pada suhu di atas 63
o
C agar 

Staphylococcus aureus tidak tumbuh. Menata 

makanan oleh pekerja yang tidak menggunakan 

masker menyebabkan makanan tersebut terpapar 

kontaminasi bahaya mikrobiologi dari mulut pekerja, 

yaitu Staphylococcus aureus (Pratiwi et al, 2015). 
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Pada tabel 8 diatas menunjukkan bahawa pada tahapan proses produksi terdapat 

beberapa yang memiliki bahaya signifikan. Potensi bahaya yang muncul adalah bahaya 

biologi yang terdapat pada bahan baku, lingkungan, dan pekerja. Bahaya biologi ini 

dapat dikendalikan agar tidak terjadi foodborne outbreaks.  Penentuan signifikansi 

berasal dari kemungkinan terjadi bahaya dan tingkat keparahan yang ditimbulkan 

bahaya tersebut, penentuan signifikansi bahaya pada proses produksi dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

3.3 Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) 

Penentuan titik kendali kritis merupakan suatu prosedur dalam tahap pengolaha pangan 

yang dapat menghasilkan prosuk yang membahayakan kesehatan jika tidak 

dikendalikan dengan tepat. Penentuan titik kendali kritis ini dilakukan pada tahap bahan 

baku dan proses produksi yang memiliki bahaya yang signifikan.  

3.3.1 Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Bahan Baku  

Penentuan titik kendali kritis pada bahan baku sate ayam ditentukan berdasarkan 

berdasarkan pohon keputusan bahan baku dengan menjawab tiga pertanyaan yang dapat 

dilihat pada lampiran 2. Hasil dari penentuan titik kendali kritis pada bahan baku dapat 

dilihat pada tabel 9. 

 

 

  

Keterangan :    

*Kemungkinan (K) : 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

*Tingkat Keparahan (TK) : 

S    : Serius 

Ma : Mayor 

Mi : Minor 

*Signifikansi (S) : 

TS : Tidak Sifnifikan 

S   : Signifikan 
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Tabel 9. Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Bahan Baku 

 

  

No Bahan Baku Potensi Bahaya P1 P2 P3 TKK Keterangan 

1. Daging Ayam Biologi 

Escherichia coli 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

Campylobacter sp 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

 

 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

TKK 

TKK 

TKK 

TKK 

 

Hal tersebut menunjukkan titik kendali kritis karena 

daging ayam merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroba patogen dan juga mikroba 

nonpatogen. Jumlah dan jenis mikroba selain 

mempengaruhi mutu daging juga dapat mengurangi 

keamanan untuk dikonsumsi masyarakat dan dapat 

membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi  

(Budinaryanto et al. 2000). 

 

2. Air Biologi 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

Tidak 

 

- 

 

TKK 

Pada bahan air merupakan titik kendali kritis karena 

kandungan bakteri E.coli pada salah satu air PDAM 

di Semarang masih tinggi (Duta, 2013). 
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Pada tabel diatas menunjukkan hasil bahwa bahan baku daging ayam dan air yang 

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

bahaya biologi yaitu bakteri patogen yang meliputi Escherichia coli, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, Campylobacter sp. Potensi bahaya tersebut perlu dikontrol agar 

tidak melebihi batas kritis sehingga kejadian keracunan makanan dapat dicegah dengan 

dilakukannya sistem kontrol bahaya yang baik. 

3.3.2 Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Proses Produksi 

Titik kendali kritis pada proses produksi adalah prosedur dalam pengolahan bahan 

pangan dengan sistem pengendalian bahaya sehingga dapat mengurangi potensi bahaya 

hingga level yang dapat diterima (Rauf, 2013). Pada tahap thawing yang merupakan 

tahap proses produksi tidak akan berjalan baik jika proses thawing yang dilakukan 

salah, seperti proses tersebut hanya didiamkan tanpa ada perlindungan khusus. Hal 

tersebut dapat menyebabkan potensi bahaya meningkat. Pada tabel 10 dapat dilihat 

tahapan yang merupakan titik kendali kritis, sedangkan penentuan TKK berdasarkan 

pohon keputusan tahapan proses dapat dilihat pada lampiran 2. 
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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 Biologi 

E.coli 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 
Campylobacter sp 

 

Ya 

Ya  

Ya  

Ya  

 

Ya 

Ya  

Ya  

Ya   

 

Tidak 

Tidak  

Tidak 

Tidak   

 

Ya 

Ya  

Ya  

Ya   

 

Ya 

Ya  

Ya  

Ya   

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Proses ini bukan merupakan titik 

kendali kritis karena penerimaan bahan 

baku dilakukan dengan baik dan 

disimpan dalam gudang basah. 

2. Pencucian  Biologi 

E.coli 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

 

Ya  

Ya  

Ya  

 

Tidak 

Tidak  

Tidak   

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Pada proses ini dilakukan dengan 

mencuci menggunakan air mengalir 

fungsinya adalah untuk daging ayam 

menjadi bersih, tidak berwarna, dan 

tidak berbau (Irianto, 1990). 

 

3. Thawing  Biologi 
Campylobacter sp 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

 

Ya  

Ya  

Ya  

 

Ya 

Ya  

Ya   

 

Tidak 

Tidak  

Tidak   

 

Ya 

Ya  

Ya   

 

Ya 

Ya  

Ya   

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Proses ini bukan merupakan dari titik 

kendali kritis karena setelah proses ini 

dilakukan proses yang dapat 

mengurangi jumlah bakteri yang ada. 

 

4. Pencampuran  Biologi 

Staphylococcus aureus 

E. coli 

Salmonella 

 

Ya  

Ya  

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya   

 

Tidak 

Tidak  

Tidak  

 

Ya 

Ya  

Ya  

 

Ya 

Ya   

Ya 

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Proses ini dilakukan dengan tangan 

penjamah yang tidak menggunakan 

sarung tangan sehingga dapat 

meningkatkan keberadaan Escherichia 

coli (Arnia, 2013; Shafir, 2013) tetapi 

dapat berkurang dengan melakukan 

proses yang selanjutnya.  
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Tabel 10. Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Proses Produksi 

No Proses Potensi Bahaya P1 P2 P3 P4 P5 TKK Keterangan 

5. Pemasakan Biologi 

Salmonella 

 

Ya 

 

Ya   

 

Ya   

 

- 

 

- 

 

 

TKK 

 

 

Potensi bahaya pada tahap ini terjadi 

pada teknik pembakaran dan berpotensi 

untuk menghasilkan molekul radikal 

bebas yang bersifat karsinogen dan 

dapat menghasilkan kanker terutama 

pada bahan pangan yang mengandung 

kaya lemak (Supari, 1996) 

 

6. Holding time Biologi 

E. coli 

Staphylococcus aureus 

Salmonella 

 

 

Ya  

Ya  

Ya 

 

Ya 

Ya   

Ya 

 

Tidak 

Tidak   

Tidak 

 

Ya 

Ya   

Ya 

 

Tidak 

Tidak  

Tidak  

 

TKK 

TKK 

TKK 

 

Pada proses ini merupakan titik kendali 

kritis karena waktu tunggu makanan 

selama 6 jam. Selain itu suhu makanan 

dalam waktu tunggu yang sudah berada 

di bawah 60°C, segera dihidangkan dan 

waktu tunggunya semakin singkat. 

Sumber kontaminasi ini muncul karena 

holding time yang cukup lama  dengan 

suhu berkisar 4°C – 60°C maka akan 

tumbuh berbagai macam bakteri 

(Yunita et al., 2014). 

 

7. Penyajian  Biologi 

E. coli 

Staphylococcus aureus 

Salmonella 

 

 

Ya  

Ya  

Ya 

 

Ya  

Ya  

Ya 

 

Ya  

Ya  

Ya 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

TKK 

TKK 

TKK 

Proses ini merupakan titik kendali kritis 

karena makanan yang disajikan panas 

harus tetap dipanaskan dalam suhu 

diatas 60
o
C. Selain itu penyaji juga 

harus menjaga kebersihan terutama 

menggunakan penutup rambut (Depkes 

RI, 2003). 
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Pada tabel diatas menunjukkan hasil bahwa tahapan proses yang merupakan titik 

kendali kritis adalah pemasakan, holding time, dan penyajian. Pada proses yang bersifat 

TKK ini diberi penanganan yang khusus untuk dapat mencegah terjadinya keracunan 

makanan.  

 

3.4 Penentuan Batas Kritis Pada Tiap TKK dan Tindakan Pengendalian 

Batas kritis akan mengacu pada standard keamanan pangan yang sudah ditetpkan. 

Standard keamanan memiliki fungsi intuk menentukan batas kritis pada suatu tahapa 

sehingga bahaya tersebut tidak dapat melampaui batas kritis untuk menjaga keamanan 

konsumen (Rauf, 2013). 

3.4.1 Penentuan Batas Kritis Pada Tiap TKK dan Tindakan Pengendalian Pada 

Bahan Baku  

Pada tabel 8 dapat diketahui bahan baku yang menjadi titik kendali kritis adalah daging 

ayam dan air. Dengan penentuan TKK tersebut maka keduanya harus ditetapkan suatu 

standard keamanan dengan penentuan batas kritis. Pada tabel 11  dibawah ini 

merupakan hasil penentuan batas kritis untuk kedua bahan baku. 
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Tabel 11. Penentuan Batas Kritis dan Pengendalian pada Bahan Baku Sate Ayam 

No. Bahan 

Baku 

Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis 

1. Daging 

ayam 
Biologi 

Escherichia 

coli 

Salmonella 

Staphylococcus 

aureus 

Campylobacter 

sp 

 

Memilih 

daging ayam 

yang segar, 

bersih, 

dengan 

daging dada 

penuh 

membulat 

dan padat 

 

Mutu A: tulang dada sedikit melengkung, 

gemuk, dada agak panjang dan membulat. 

Mutu B: tulang dada agak bengkok, 

daging sedang. 

Mutu C: tulang dada bengkok, daging 

kurus. 

Warna daging tidak kebiru-biruan. Daging 

yang rusak mengalami pembentukan 

lendir, perubahan warna dan bau Muchtadi 

& Sugiyono, 1992). 

 

2. Air  Biologi 

Escherichia 

coli  

Air yang 

digunakan 

bersih dan 

jernih, tidak 

berwarna 

dan tidak 

berbau. 

Batas standar baku mutu air bersih (bebas 

dari kandungan Escherichia coli) yang 

telah ditetapkan yaitu 0 koloni/100 ml 

(Permenkes.492/MEN.KES/PER/IX/1990) 

 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa daging ayam dan air berpotensi memunculkan potensi 

bahaya biologi. Tindakan pengendalian pada daging ayam adalah pemilihan daging 

yang bersih, tidak bau dan tidak tengik karena jika terjadi seperti itu maka aktivitas 

mikroba sedang berjalan. Untuk batas kritis merupakan pedoman untuk menjaga 

keamanan konsumen dalam mengkonsumsi sate ayam. 

 

3.4.2 Penentuan Batas Kritis Pada Tiap TKK dan Tindakan Pengendalian Pada 

Proses Produksi  

Tahapan produksi yang teridentifikasi sebagai TKK pada tabel 12 akan ditetapkan 

standard batas kritis untuk mengkontrol potensi bahaya biologi. Salah satu contoh 

adalah pada proses pemasakan yang bertujuan untuk menghilangkan bakteri yang ada, 

tetapi jika proses pemasakan tidak dilakukan dengan suhu yang benar maka bahaya 

tersebut tidak akan hilang. Analisa potensi bahaya, tindakan pengendalian bahaya, dan 

penetapan batas kritis pada proses produksi dapat dilihat pada tabel 12.
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Tabel 12. Batas Kritis dan Pengendalian pada Proses Produksi 

No Proses Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis 

1. Pemasakan Biologi 

Salmonella 

Memasak dengan 

suhu 70
o
C  atau 

lebih akan 

menghancurkan 

bakteri yang ada. 

 

Batas kritis suhu 

pemanasan untuk 

Salmonella yaitu 70
o
C 

selama 2 menit (Fardiaz, 

1992). 

 

2. Holding time Biologi 

E.coli 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

 

Holding time 

sebaiknya tidak 

lebih dari 4 jam 

karena waktu yang 

kurang dari 4 jam 

dapat diabaikan 

suhunya. 

Batas aman waktu tunggu 

makanan yang telah 

matang adalah 2-4 jam. 

Suhu aman untuk makanan 

yaitu <4
o
C atau >60

o
C. 

Jika suhu berkisar antara 

5
o
C-60

o
C makanan masuk 

dalam tahap danger zone 

(Yunita et al, 2014). 

 

3. Penyajian  Biologi 

E.coli 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

 

Melakukan 

pemanasan ulang 

sebelum 

dikonsumsi dan 

pekerja 

menggunakan 

masker saat 

penyajian 

Batas kritis pada proses ini 

yaitu dengan mengatur 

suhu makanan sebelum 

ditempatkan dalam food 

warmer harus berada di 

atas 60
o
C agar mencegah 

pertumbuhan bakteri dan 

melakukan sanitasi 

perkerja dengan 

menggunakan masker atau 

sarung tangan saat 

melakukan penyajian 

(Depkes, 2005). 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa pada proses pemasakan berpotensi bahaya. Terdapat 

potensi bahaya karena pada proses pemasakan daging suhu harus pada 70
o
C karena 

dengan suhu lebih dari 70
o
C dapat mencegah penyakit bawaan makanan dan mematikan 

kuman patogen (Indria, 2013). Potensi bahaya ini muncul karena pada observasi suhu 

pemasakan dibawah 70
o
C. Pada proses holding time juga menjadi tahap titik kendali 

kritis karena holding time yang terjadi adalah 5-6 jam. Batas aman waktu tunggu 

makanan adalah kurang dari 4 jam. Pada proses penyajian merupakan tahap titik kritis 

yang dibutuhkan standard batas kritis. Dibutuhkan penanganan suhu untuk menjaga 

keamanan konsumen. Penyajian makanan harus panas atau suhu diatas 60
o
C agar 

mencegah pertumbuhan bakteri (Depkes, 2005). 

3.5 Penyusunan Sistem Pengawasan Pada Tiap TKK 

Tindakan ini dibutuhkan agar dapat menjamin bahwa makanan yang diolah aman untuk 

dikonsumsi sehingga perlu tindakan pengawasan terhadap titik kritis produksi untuk 

memantau batas kritisnya. Standard batas kritis yang sudah ditetapkan kemudian 

dipantau agar dapat menjamin keamanan dari produk tersebut. Monitoring merupakan 

tindakan untuk mengadakan pengamatan yang sudah dirancang untuk memastikan 

bahwa suatu tahapan titik kendali kritis tersebut beroperasi di bawah kendali (Rauf, 

2013 

 

3.5.1 Penyusunan Sistem Pengawasan Untuk Bahan Baku 

Tabel 13 dibawah ini adalah kegiatan pengawasan pada bahan baku daging ayam dan 

air. 
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Tabel 13. Pengawasan pada Bahan Baku 

No Bahan 

baku 

Tindakan Monitoring Tindakan koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1. Daging 

Ayam 

Pengecekan sortasi 

daging ayam 

meliputi: warna 

tidak gelap, tidak 

pucat, tidak 

kebiruan. 

Bau daging tidak 

menyengat, tidak 

berbau busuk. 

Konsistensi otot 

dada tidak lembek 

dan bila disentuh 

tidak lembab dan 

tidak lengket. 

 

Saat 

kedatangan 

bahan baku 

daging ayam 

Para 

pekerja 

Pengecekan 

daging ayam dan 

melakukan 

pengembalian jika 

tidak sesuai 

kualitas 

Checker 

2. Air Pengujian air 

secara berkala agar 

tidak ada bakteri 

Escherichia coli. 

Menurut 

Kepmenkes 

No. 907 

tahun 2002 

bahwa 

pemeriksaan 

bakteriologis 

air baku 

dilakukan 

sebulan 

sekali 

Para 

pekerja 

Melakukan proses 

pemanasan pada 

air yang 

digunakan karena 

Escherichia coli 

hancur dengan 

pemanasan (73
o
C, 

15 detik) 

Kepala 

dapur 



65 
 

3.5.2 Penyusunan Sistem Pengawasan Untuk Proses Produksi 

Pengawasan ini dilakukan pada proses produksi yang menjadi titik kendali kritis untuk 

melakukan tindakan jika terjadi penyimpangan pada standard batas kritis tersebut. Jika 

terjadi penyimpangan dari batas kritis segera dilakukan tindakan perbaikan yang telah 

direncanakan. Prosedur yang dilakukan dipastikan jika tidak ada dampak bagi 

keamanan produk. Pada tabel 14 dapat dilihat sistem pengawasan pada tahap produksi. 

Tabel 14. Pengawasan Pada Proses Produksi 

No Proses Tindakan Monitoring Tindakan koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1. Pemasakan Melakukan 

pemantauan 

suhu pada 

saat 

pemasakan 

Ketika 

proses 

pembakaran 

Para 

pekerja 

bagian 

pemangg

angan 

Memastikan daging 

ayam yang dimasak 

sudah melebihi suhu 

70
o
C 

Kepala 

dapur 

2. Holding 

time 

Waktu 

tunggu 

makanan 

tidak boleh 

terlalu lama 

Setiap 

produksi 

Para 

pekerja 

Melakukan 

pemanasan makanan 

dengan suhu 

minimal 60
o
C atau 

lebih 

Kepala 

dapur 

3. Penyajian Melakukan 

pemantauan 

suhu, waktu 

penyajian 

dan 

implementa

si sanitasi 

pekerja 

Saat proses 

penyajian 

Para 

pekerja 

Makanan yang 

disajikan dilakukan 

pemanasan ulang 

pada suhu diatas 

60
o
C jika sudah 

melebih batas waktu 

4 jam penyajian 

Kepala 

dapur 
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3.6 Pembuatan HACCP Plan 

Pada tabel dapat diketahui penyusunan HACCP plan pada bagian bahan baku dimulai dari tindakan pengendalian, batas kritis, tindakan 

monitoring atau pengawasan dan tindakan koreksi. 

Tabel 15. HACCP Plan Bahan Baku 

    HACCP Plan Bahan Baku : Daging Ayam  

No Bahan 

baku 

Potensi bahaya Tindakan 

pengendalian 

Batas kritis Tindakan monitoring Tindakan koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1. Daging 

ayam 
Biologi 

Escherichia coli 

Salmonella 

Staphylococcus 

aureus 

Campylobacter sp 

 

Memilih daging 

ayam yang segar, 

bersih, daging 

dada penuh 

membulat dan 

padat.  

Mutu A: tulang dada 

sedikit melengkung, 

gemuk, dada agak panjang 

dan membulat. 

Mutu B: tulang dada agak 

bengkok, daging sedang. 

Mutu C: tulang dada 

bengkok, daging kurus. 

Warna daging tidak kebiru-

biruan. Daging yang rusak 

mengalami pembentukan 

lendir, perubahan warna 

dan bau dan terjadi 

ketengikan (Muchtadi & 

Sugiyono, 1992). 

 

 

 

 

Pengecekan sortasi 

daging ayam 

meliputi: warna 

tidak gelap, tidak 

pucat, tidak 

kebiruan. 

Bau daging tidak 

menyengat, tidak 

berbau busuk. 

Konsistensi otot 

dada tidak lembek 

dan bila disentuh 

tidak lembab dan 

tidak lengket. 

Saat kedatangan 

bahan baku 

daging ayam 

Para 

pekerja 

Pengecekan 

daging ayam 

dan melakukan 

pengembalian 

jika tidak 

sesuai kualitas 

Checker 
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                  Tabel 16. HACCP Plan Bahan Baku 

No Bahan 

baku 

Potensi bahaya Tindakan 

pengendalian 

Batas kritis Tindakan monitoring Tindakan koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

2. Air Biologi 

Escherichia coli 

Air yang 

digunakan bersih 

dan jernih, tidak 

berwarna dan 

tidak berbau. 

 

Batas standar baku mutu 

air bersih (bebas dari 

kandungan Escherichia 

coli) yang telah ditetapkan 

yaitu 0 koloni/100 ml 

(Permenkes.492/MEN.KE

S/PER/IX/1990) 

 

Pengujian air 

secara berkala agar 

tidak ada bakteri 

Escherichia coli. 

Menurut 

Kepmenkes No. 

907 tahun 2002 

bahwa 

pemeriksaan 

bakteriologis air 

baku dilakukan 

sebulan sekali 

Para 

pekerja 

Melakukan 

proses 

pemanasan 

pada air yang 

digunakan 

karena 

Escherichia 

coli hancur 

dengan 

pemanasan 

(73
o
C, 15 

detik) 

Kepala 

dapur 
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Penyusunan HACCP plan  tidak hanya dilakukan pada bahan baku tetapi dilakukan pula 

pada proses produksi sate ayam. Tahapan yang menjadi titik kritis sudah diberi batas 

kritis untuk menjaga keamanan konsumen. Penyusunan tindakan monitoring dan 

tindakan koreksi diperlukan untuk memastikan batas kritis suatu tahapan tidak 

terlampaui dan menjaga standard keamanan pangan dengan metode HACCP. 
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Tabel 17. HACCP Plan Untuk Proses Produksi Sate Ayam 

    HACCP Plan Proses Produksi: Sate Ayam  

No Proses Potensi bahaya Tindakan 

pengendalian 

Batas kritis Tindakan monitoring Tindakan koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1. Pemasakan Biologi 

Salmonella 

 

Memasak 

dengan suhu 

70
o
C atau lebih 

akan 

menghancurkan 

bakteri yang 

ada. 

 

Batas kritis suhu 

pemanasan untuk 

Salmonella yaitu 70
o
C 

selama 2 menit 

(Fardiaz, 1992). 

 

Melakukan 

pemantauan 

suhu pada 

saat 

pemasakan 

Ketika 

proses 

pembakaran 

Para 

pekerja 

bagian 

pemangg

angan 

Memastikan 

daging ayam 

yang dimasak 

sudah melebihi 

suhu 70
o
C 

Kepala 

dapur 

2. Holding 

time 
Biologi 

E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

 

Holding time 

atau waktu 

tunggu 

sebaiknya tidak 

lebih dari 4 jam 

karena waktu 

yang kurang 

dari 4 jam dapat 

diabaikan 

suhunya. 

 

 

 

 

 

 

 

Batas aman waktu 

tunggu makanan yang 

telah matang adalah 2-4 

jam. Suhu aman untuk 

makanan yaitu <4
o
C 

atau >60
o
C. Jika suhu 

berkisar antara 5
o
C-

60
o
C makanan masuk 

dalam tahap danger 

zone (Yunita et al, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu 

tunggu 

makanan 

tidak boleh 

terlalu lama 

Setiap 

produksi 

Para 

pekerja 

Melakukan 

pemanasan 

makanan 

dengan suhu 

minimal 60
o
C 

atau lebih 

Kepala 

dapur 
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             Tabel 18. HACCP Plan Untuk Proses Produksi Sate Ayam 

No Proses Potensi bahaya Tindakan 

pengendalian 

Batas kritis Tindakan monitoring Tindakan koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

3. Penyajian  Biologi 

E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

 

Melakukan 

pemanasan 

ulang sebelum 

dikonsumsi dan 

pekerja 

menggunakan 

masker saat 

penyajian 

Batas kritis pada proses 

ini yaitu dengan 

mengatur suhu 

makanan sebelum 

ditempatkan dalam food 

warmer harus berada di 

atas 60
o
C agar 

mencegah pertumbuhan 

bakteri dan melakukan 

sanitasi perkerja dengan 

menggunakan masker 

atau sarung tangan saat 

melakukan penyajian 

(Depkes, 2005). 

Melakukan 

pemantauan 

suhu, waktu 

penyajian dan 

implementasi 

sanitasi 

pekerja 

Saat proses 

penyajian 

Para 

pekerja 

Makanan yang 

disajikan 

dilakukan 

pemanasan 

ulang pada 

suhu diatas 

60
o
C jika 

sudah melebih 

batas waktu 4 

jam penyajian 

Kepala 

dapur 
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3.7  Tahap Verifikasi Metode Pengendalian HACCP 

3.7.1 Pengukuran Suhu Sate Ayam 

Pengukuran suhu sate ayam dilakukan selama 3 hari yang berbeda dan dengan 3x 

pengulangan. Suhu dicek setiap 30 menit sekali sesaat setelah pemasakan hingga 

sebelum penyajian. Pada tabel 17  ini menunjukkan suhu yang diperoleh saat pengujian. 

 

Tabel 17. Hasil Pengukuran Suhu Sate Ayam 

Menit 

ke- 

Suhu (
o
C) 

Tgl 20 Juli 

2016 

Tgl 27 November 

2016 

Tgl 4 Desember 

2016 

0 66 ± 0,17 61,53 ± 0,25 63,13 ± 0,06 

30 56 ± 0,10 54,77 ± 0,25 55,53 ± 0,59 

60 49,37 ± 0,40 50,77 ± 0,51 49,53 ± 0,40 

90 41,13 ± 0,21 43,90 ± 0,10 43,80 ± 0,75 

120 38,67 ± 0,32 40,67 ± 0,51 40,43 ± 0,25 

150 37,23 ± 0,15 38,93 ± 0,06 38,70 ± 0,35 

180 34,23 ± 1,12 35,70 ± 0,17 37,17 ± 0,55 

210 33,73 ± 0,21 32,40 ± 0,44 35,43 ± 0,38 

240 33,27 ± 0,23 30,63 ± 0,15 34,67 ± 0,21 

270 32,27 ± 0,06 30,30 ± 0,26 33,47 ± 0,06 

300 31,80 ± 0,10 29,93 ± 0,06 31,77 ± 0,35 

330 30,57 ± 0,25 29,13 ± 0,59 29,60 ± 0,44 

360  28,50 ± 0,61  

 

Pada tabel 17  menunjukkan bahwa holding time yang dibutuhkan adalah 5-6 jam. Suhu 

pada menit ke 0 adalah antara 61-65
o
C. Penurunan suhu pada hingga menit ke 360 

mencapai suhu 29
o
C 
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3.8  Dokumentasi HACCP 

Dokumentasi ini berfungsi untuk mencatat rekaman kegiatan penyusunan rencana 

HACCP Plan dan implementasinya. Selain itu dokumentasi juga dapat memantau 

tingkat kedisiplinan dalam mematuhi peraturan kerja yang sesuai 

 

 Dokumentasi Kualitas Mutu Daging Ayam 

Checklist untuk kualitas mutu daging ayam dilakukan pada saat bahan baku datang 

untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu daging 

ayam. Checklist tersebut dapat dilihat pada tabel 18. 

 

Tabel 18.  Checklist Kualitas Mutu Daging Ayam 

Tanggal Bahan 

Baku 

Prasyarat 

(kualitas mutu) 

Checklist Keterangan Paraf 

      

      

      

 

 Dokumentasi Kualitas Air 

Checklist kualitas air ini digunakan untuk memastikan bahwa air yang digunakan 

mengandung Escherichia coli atau tidak sehingga aman untuk digunakan.  

Tabel 19. Checklist Kualitas Air 

No Bulan Escherichia coli Aman/tidak Keterangan Paraf 

      

      

      

 

 Dokumentasi pemasakan sate ayam  

Pembuatan checklist pemasakan sate ayam berguna untuk mengecek atau untuk 

memastikan beberapa sampel sate ayam untuk diukur suhunya lebih dari 70
o
C  

Tabel 19. Checklist pemasakan sate ayam 

Tanggal Pesanan Suhu 

pemasakan 

Keterangan Paraf 
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 Dokumentasi holding time makanan  

Checklist ini berguna untuk memengingatkan waktu holding time yag sudah terjadi pada 

menu sate ayam. 

Tabel 20. Checklist waktu tunggu makanan 

Tanggal Pesanan Jam selesai 

masak 

Jam 

distribusi 

Keterangan Paraf 

      

      

      

 

 Dokumentasi atribut pekerja selama penyajian 

Cheklist ini berfungsi untuk melihat kesiapan dari para pekerja saat produksi. Selain itu 

dapat mengurangi kontaminasi antara pekerja ke produk. 

Tabel 21. Checklist Kelengkapan Atribut Pekerja 

Tanggal:         

Jumlah pegawai yang bekerja:     Penanggung Jawab: 

Nama 

Pekerja 

Kelengkapan Atribut 
Keterangan Paraf 

Lengkap Tidak Lengkap 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


