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3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian skripsi ini diawali dari proses penerimaan bahan baku, pengolahan bahan 

baku, proses produksi, tempat produksi, alat-alat yang digunakan, serta kebersihan para 

karyawan yang dapat berpengaruh pada kualitas hasil produk. Hal yang dilakukan 

meliputi pengamatan awal dengan menggunakan checklist sanitation standard 

operating procedures (SSOP) dan good manufacturing practices (GMP). Checklist 

tersebut nantinya dapat mempermudah dalam penyusunan HACCP plan bagi industri 

jasa boga ini. 

 

3.1.Observasi Lapangan 

Observasi dilakukan di dapur salah satu industri jasa boga di daerah Banyumanik, 

Semarang, Jawa Tengah. Nama industri jasa boga ini akan disamarkan dengan nama 

katering A. Industri jasa boga (IJB) ini merupakan IJB golongan A3 dimana dapat 

melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan menggunakan 

dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. Persyaratan khusus pada golongan ini 

adalah ruang pengolahan terpisah dari tempat penyimpanan makanan, tersedia lemari 

pendingin dengan suhu -5ºC dengan kapasitas memadai, mempunyai alat pengangkutan 

dengan konstruksi tertutup, makanan yang disajikan dikemas serta mencantumkan nama 

dan ijin usaha, serta pada kendaraan tercantum nama perusahaan dan ijin usaha. Proses 

produksi dilakukan setiap hari karena selalu ada pesanan setiap harinya, baik pesanan 

makanan berat prasmanan, dalam dus, ataupun snack dalam dus. Observasi lapangan 

meliputi kedatangan bahan baku, penanganan bahan baku, proses produksi, tempat 

produksi, alat yang digunakan, serta kebersihan para karyawan yang ikut dalam 

mengolah makanan. Pada katering A terdapat banyak macam masakan, diantaranya 

berbagai macam masakan nusantara maupun masakan Eropa. Pada penelitian ini 

difokuskan pada sambal goreng ampela hati ayam yang dipilih karena membutuhkan 

perhatian khusus, yaitu bahan bakunya merupakan bahan yang mudah rusak jika 

penanganannya tidak benar. Hasil observasi di dapur katering A dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. Cara penilaian secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1 untuk 

checklist GMP dan lampiran 2 untuk SSOP. 
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Tabel 1. Checklist SSOP pada Katering A 

No Uraian Bobot Nilai Keterangan 

 Lokasi, Bangunan, Fasilitas 

1. Halaman bersih, rapi, tidak becek, dan 

berjarak sedikitnya 500 meter dari sarang 

lalat / tempat pembuangan sampah. 

1 1  

2. Konstruksi bangunan kuat, aman, 

terpelihara. 

1 1  

3. Lantai kedap air, rata, tidak licin, tidak 

retak, terpelihara dan mudah dibersihkan. 

1 1  

4. Dinding dan langit-langit dibuat dengan 

baik. 

1 1  

 

5. 

Bagian dinding yang kena percikan air 

dilapisi bahan kedap air. 

1 1  

6. Pintu dan jendela dibuat dengan baik dan 

kuat.  

1 0 Pintu pada ruang 

produksi 

berbentuk tirai 

plastik panjang, 

dimana 

pertukaran udara 

selalu terjadi 

karena pintu tidak 

dapat ditutup 

rapat. 

 Pencahayaan 

7. Pencahayaan sesuai dengan kebutuhan. 1 1  

 Penghawaan  

8. Ruang kerja maupun peralatan dilengkapi 

ventilasi yang baik. 

1 1  

 Air Bersih 

9.  Sumber air bersih aman, jumlah cukup 

dan bertekanan. 

5 3 Sumber air bersih 

berasal dari air 

sumur/ air tanah 

yang bersih. 

 Air Kotor 

10. Pembuangan air limbah dari dapur, 

kamar mandi, WC dan saluran air hujan 

lancar. 

1 1  

 Fasilitas cuci tangan dan toilet 

11. Jumlah cukup, tersedia sabun, nyaman 

dipakai dan mudah dibersihkan. 

3 3  

 Pembuangan sampah 

12. Tersedia tempat sampah yang cukup, 
bertutup. 

2 2  

 Ruang Pengolahan makanan 

13. Tersedia luas lantai yang cukup untuk 

dan terpisah dengan tempat tidur atau 

1 1  
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tempat mencuci pakaian. 

14. Ruangan bersih dari barang yang tidak 

berguna.  

1 1  

 Karyawan 

15. Semua karyawan yang bekerja bebas dari 

penyakit menular. 

5 5  

16. Tangan selalu dicuci bersih, kuku 

dipotong pendek, bebas kosmetik dan 

perilaku yang higienis. 

5 4 Para pekerja 

masih 

menggunakan 

kosmetik 

17. Pakaian kerja, dalam keadaan  bersih, 

rambut pendek dan  tubuh bebas 

perhiasan. 

1 1 Pekerja masih 

menggunakan 

perhiasan 

 Makanan 

18. Sumber makanan, keutuhan  dan tidak 

rusak. 

5 5  

19. Bahan makanan terolah dalam kemasan 

asli, terdaftar, berlabel dan tidak  

kadaluwarsa. 

1 1  

20. Penanganan makanan yang mempunyai 

potensi bahaya pada  suhu, cara dan 

waktu yang memadai. 

5 3 Tidak terdapat 

bagan alir 

produksi pangan 

21. Penanganan makanan yang potensial 

berbahaya karena tidak ditutup atau 

disajikan ulang. 

4 4  

 Peralatan Makanan dan Masak 

22. Perlindungan terhadap peralatan makan 

dan masak dalam cara pembersihan,  

penyimpanan, penggunaan  dan 

pemeliharaan-nya. 

2 2  

23. Alat makan dan masak yang sekali pakai 

tidak dipakai ulang. 

2 2  

24. Proses pencucian melalui tahapan mulai 

dari pembersihan sisa makanan, 

perendaman, pencucian dan  pembilasan. 

5 5  

25. Bahan racun atau pestisida  disimpan 

tersendiri di  tempat yang aman, 

terlindung, menggunakan label atau tanda 

yang jelas. 

5 5  

26. Perlindungan terhadap serangga, tikus, 

hewan  peliharaan dan hewan 

pengganggu lainnya. 

4 4  

 Khusus Golongan A.1 

27. Ruang pengolahan makanan tidak dipakai 
sebagai ruang tidur. 

1 1  

28. Tersedia 1 buah lemari es/ kulkas 4 4  

 Khusus Golongan A.2 
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29. Pengeluaran asap dapur dilengkapi 

dengan alat pembuang asap. 

1 1  

30. Fasilitas pencucian dibuat dengan tiga 

bak pencuci. 

2 1 Terdapat 3 bak 

pencuci, tetapi 

pada 

penggunaannya 

tidak dibedakan 

antara bahan, 

peralatan, dan 

fasilitas cuci 

tangan. 

31. Tersedia kamar ganti pakaian dan 

dilengkapi dengan tempat penyimpanan 

pakaian/ loker. 

1 1  

 Khusus Golongan A.3 

32. Saluran pembuangan limbah dapur 

dilengkapi dengan penangkap lemak 

(grease trap) 

1 0 Saluran 

pembuangan 

limbah tidak 

dilengkapi dengan 

penangkap lemak 

33. Tempat memasak terpisah secara jelas 

dengan tempat penyiapan makanan 

matang. 

1 1  

34. Lemari penyimpanan dingin dengan suhu 

-5°C dilengkapi dengan termometer 

pengontrol. 

4 4  

35. Tersedia kendaraan khusus pengangkut 

makanan 

3 3  

 Total 83 75  

 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah skor berdasarkan SSOP yang 

didapatkan dari Permenkes RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011  yaitu 75. Katering A 

masih menggunakan pintu pada ruang produksi yang bukan termasuk dari bahan yang 

kuat, karena pintu berbentuk tirai plastik panjang, dimana pertukaran udara selalu 

terjadi karena pintu tidak dapat ditutup rapat. Sumber air bersih berasal dari air sumur/ 

air tanah yang bersih. Para pekerja masih menggunakan kosmetik dan perhiasan. Tidak 

terdapat bagan alir produksi pangan. Terdapat 3 bak pencuci, tetapi pada 

penggunaannya tidak dibedakan antara bahan, peralatan, dan fasilitas cuci tangan. 

Saluran pembuangan limbah tidak dilengkapi dengan penangkap lemak. Tetapi dari 

penerapan checklist tersebut dapat diketahui bahwa industri jasaboga ini telah 

menerapkan hampir keseluruhan prinsip-prinsip SSOP dalam pelaksanaan proses 

produksinya, karena total nilai 75 yang menyatakan masuk dalam industri jasaboga 



22 
 

22 
 

golongan A3 yang memiliki tingkat pemenuhan persyaratan secara keseluruhan 

sebanyak 92,5%. 

 

Tabel 2. Checklist GMP pada Katering A 

NO URAIAN ADA/YA TIDAK 

1. Sanitasi Lingkungan Umum Pabrik 

 a. Tempat sampah tertutup √  

 b. Pembuangan limbah padat √  

 c. Pembuangan limbah cair √  

 d. Pembuangan limbah gas √  

 e. Sarana pengolahan terawat baik √  

 f. Toilet karyawan √  

 
g. Ruang khusus karyawan (penyimpanan 

barang, pakaian, dll.) 
√  

 
h. Tempat pemeliharaan hewan, dan 

lainnya 
- - 

 i.Saluran pembuangan air √  

 
j. Pencegahan binatang (serangga, 

pengerat) 
√  

2. Kondisi Umum Sarana Pengolahan 

 a.Kondisi keseluruhan bangunan baik √  

 

b. Bangunan dirancang tidak dimasuki 

binatang pengerat, serangga dan hama 

lainnya 

 √ 

 
c. Bangunan cukup luas untuk melakukan 

kegiatan pengolahan 
√  

 d. Bangunan dirawat dengan baik √  

 e. Penerangan cukup √  

 f. Ventilasi cukup √  

3. Sanitasi Ruang Pengolahan 

 a. Langit-langit √  

 b. Dinding √  

 c. Lantai √  

 d. Kotak PPPK √  

 e. Sarana pengolahan limbah padat - - 

 f. Sarana pengolahan limbah cair √  

 g. Sarana pengolahan limbah gas - - 

 h. Tempat sampah tertutup √  

 i. Sarana pencucian √  

 j. Sarana toilet √  

 k. Penerangan cukup √  

 l. Ventilasi cukup √  

4. Sanitasi Alat Pengolahan 

 a. Kondisi alat pengolahan berjalan baik √  

 b. Kegiatan pembersihan cukup √  
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 c. Alat pengolahan mudah dibersihkan √  

5. Higiene Karyawan 

 a. Latihan karyawan tentang higiene dan sanitasi  √ 

 b. Pakaian seragam karyawan  √ 

 c. Menggunakan tutup kepala  √ 

 
d. Tidak menggunakan perhiasan pada saat 

bekerja 
 √ 

 e. Menggunakan masker  √ 

 f. Menggunakan sarung tangan  √ 

 g. Mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja √  

 h. Mencuci tangan setelah menggunakan toilet √  

 i. Fasilitas bagi karyawan yang sakit √  

6. Pencegahan Kontaminasi Silang (Lampirkan denah pabrik) 

 
a. Ruang bahan baku, pengolahan, bahan jadi 

terpisah 
√  

 
b. Bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan 

penolong dan bahan kemasan terpisah 
√  

 c. Bahan kimia non pangan terpisah √  

 

d. Bahan baku, kemasan, bahan tambahan 

pangan, bahan penolong dan produk jadi 

disimpan secara teratur dan dikeluarkan secara 

teratur (First in first out) 

√  

7. Pengadaan Air 

 Sumber air √  

8. Tindakan PengawasanMutu 

 
a. Bahan mentah ditangani secara hati-hati 

sehingga terhindar dari kontaminasi 
√  

 
b. Ada upaya khusus penanganan bahan 

tambahan pangan 
√  

 
c. Dilakukan pemeriksaan terhadap bahan 

tambahan pangan 
√  

 
d. Dilakukan tindakan pengawasan selama 

proses pengolahan 
√  

 
e. Telah dilaksanakan HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) 
 √ 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil pengamatan menggunakan checklist 

berdasarkan prinsip GMP dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Nomor:HK.00/05.1.2569 tentang kriteria dan tata laksana penilaian produk pangan 

menunjukkan sebanyak 83% telah menerapkan prinsip yang ada. Namun terdapat 

beberapa prinsip yang belum dipenuhi, seperti bangunan masih bisa dimasuki binatang 

pengerat, serangga dan hama lainnya, belum adanya pelatihan karyawan tentang higiene 

dan sanitasi, karyawan belum memiliki seragam, masih menggunakan perhiasan, tidak 
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menggunakan tutup kepala, masker, sarung tangan, dan belum pernah dilaksanakan 

HACCP. 

 

3.1.1. Lokasi, Lingkungan, dan Fasilitas di Industri Jasa Boga, Banyumanik 

Berdasarkan hasil observasi lapangan serta checklist SSOP dan GMP, lokasi IJB dalam 

kondisi yang baik. Akses jalan menuju lokasi merupakan jalan aspal dan dalam kondisi 

baik sehingga tidak menimbulkan debu berlebih yang dimungkinkan dapat masuk dalam 

area produksi. Halaman depan terpelihara baik, bersih, rapi, dan juga terdapat beberapa 

tempat sampah tertutup untuk sampah organik maupun non organik. 

 

Bangunan katering A cukup luas, terdapat ruangan-ruangan yang terpisah, yaitu kantor, 

ruang bahan baku, ruang pengolahan makanan, ruang pengolahan bakery, toilet, ruang 

tidur karyawan, serta ruang pemajangan/penyajian makanan kering. Bangunan luar dan 

dalam memiliki konstruksi yang kuat dan terpelihara baik, karena setiap ruangan 

dibatasi oleh tembok. Lantai pada IJB ini menggunakan keramik terang sehingga mudah 

untuk dibersihkan. Katering A memiliki 2 dapur, yaitu dapur untuk masakan utama dan 

dapur untuk pembuatan snack. Dinding pada dapur juga menggunakan bahan keramik 

setinggi 2 meter dari dasar lantai, dan selanjutnya menggunakan plester, sehingga juga 

mudah dalam pembersihan. Bangunan di industri jasa boga tersebut sesuai dengan 

standar pada Permenkes yang menyebutkan bahwa permukaan dinding sebelah dalam 

rata, tidak lembab, mudah dibersihkan dan berwarna terang. Permukaan dinding yang 

selalu kena percikan air, dilapisi bahan kedap air setinggi 2 (dua) meter dari lantai 

dengan permukaan halus, tidak menahan debu dan berwarna terang. Sudut dinding 

dengan lantai berbentuk lengkung (conus) agar mudah dibersihkan dan tidak 

menyimpan debu/kotoran. Pada industri jasa boga ini dibagian atas kompor terdapat 

cerobong untuk menyerap asap akibat pemasakan. Hal tersebut sesuai dengan standar 

yang ada bahwa pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat yang 

membantu pengeluaran asap dapur sehingga tidak mengotori ruangan (Permenkes 

no.1096, 2011). Pintu pada area dapur menggunakan plastik tebal bentuk tirai dan selalu 

terbuka sehingga kemungkinan debu dari luar dapat masuk dalam dapur. Ventilasi pada 

dapur industri jasa boga ini cukup banyak, sehingga ruangan menjadi tidak pengap. 

Selain itu ventilasi juga dilapisi plastik tebal berbentuk tirai yang dapat mengurangi 
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banyaknya debu yang masuk, kemudian didekat ventilasi terdapat flycatcher yang dapat 

menangkap serangga sebelum masuk dalam dapur. 

 

Tempat pencucian berada di dekat dapur sehingga mudah untuk melakukan kegiatan 

memasak. Pada tempat penyucian terdapat satu bak tandon besar sebagai sumber air di 

industri jasa boga, serta 3 bak pencuci. Tetapi pencucian peralatan dan bahan baku 

maupun tempat cuci tangan menjadi satu. Penyediaan toilet cukup memadai dengan 

jarak sekitar 7 meter sehingga dapat mencegah pencemaran ke makanan. Fasilitas 

penyediaan air berjalan dengan baik, dengan menggunakan sumber air dari sumur air 

tanah. Untuk pengaliran limbah cair juga berjalan dengan baik sehingga tidak terdapat 

pencemaran bau pada area produksi. 

 

Gambar 3. Bak Pencucian (Wastafel) 

 

3.1.2. Bahan Baku dan Bahan Tambahan untuk Pembuatan Sambal goreng 

ampela hati ayam 

Sumber bahan baku didapatkan dari pemasok. Pemilik IJB melakukan survey ke pasar 

di Semarang untuk memilih kualitas bahan baku yang baik. Kemudian untuk kebutuhan 

bahan baku, pihak IJB memesan via telepon sesuai dengan kebutuhan sehari dan bahan 

baku diantar oleh pemasok menggunakan kendaraan pribadi. Dengan cara pemesanan 

bahan baku secukupnya tersebut, menjadi tidak ada bahan baku yang akan disimpan 

lama di tempat produksi. 

 

Bahan tambahan sebagai pembuat sambal goreng ampela hati ayam seperti cabai, 

bawang merah, dan bawang putih ketika sudah datang di dapur kemudian masing-

masing bahan tersebut langsung dicuci dan dipotong lalu di goreng dengan minyak, 

kemudian cabai goreng dihaluskan dengan blender untuk selanjutnya di masukkan 

dalam plastik dan disimpan dalam freezer -13,3ºC dengan suhu. Pada bahan bawang 
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merah dan bawang putih yang sudah dipotong-potong, masing-masing digoreng 

kemudian ditiriskan, lalu disimpan pada kontainer yang diletakkan di rak bawah meja 

pengolahan makanan. Selain itu terdapat bahan tambahan yaitu santan areh yang 

didapatkan dari pasar, kemudian disimpan dalam chiller 11,4ºC dengan suhu. Pada 

bahan gula jawa, daun salam, dan laos disimpan di rak bawah meja pengolahan. 

Sedangkan untuk bahan penyedap rasa dan minyak goreng, IJB ini mempunyai stok 

yang disimpan di ruang bahan baku kering. Pada ruang penyimpanan bahan kering ini, 

IJB menerapkan sistem first in first out (FIFO). Hal tersebut sesuai dengan standar dari 

Permenkes no.1096 tahun 2011 bahwa penyimpanan harus memperhatikan prinsip 

FIFO dan first expired first out (FEFO) yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih 

dahulu dan yang mendekati masa kadaluarsa dimanfaatkan/digunakan lebih dahulu 

(Permenkes no.1096, 2011). 

 

3.1.3. Proses Produksi Sambal goreng ampela hati ayam di Industri Jasa Boga, 

Banyumanik 

Proses produksi diawali dari penerimaan bahan baku, pencucian, perebusan, 

pemotongan, pencucian, pemasakan, pengemasan, dan pengiriman. Bahan baku utama 

yaitu ampela dan hati ayam. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku segar yang 

didatangkan dari pasar pada pagi harinya. Bahan baku yang datang kemudian di beri 

perlakuan khusus yang bertujuan untuk memberi umur simpan lebih lama. Berikut 

terdapat tahapan proses produksi sambal goreng ampela hati ayam yang dapat dilihat 

pada diagram alir: 
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Cara Membuat Sambal goreng ampela hati ayam     Pembuatan Bumbu Matang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan 

Sambal goreng ampela hati ayam 

Ampela hati ayam 

yang sudah terpisah 

dari bagian ayam lain 

dicuci 

dipotong-potong 

direbus selama 1 jam 

dicuci 

dimasak 

didiamkan pada suhu ruang 

(holding time) selama 3 jam 

dikemas dalam dus 

dikirim ke konsumen 

Gula jawa, daun 

salam, laos, penyedap 

rasa, santan areh 

Cabai, bawang 

merah, bawang putih 

dicuci 

dihaluskan menggunakan 

blender 

digoreng dengan minyak 

dipotong-potong 
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Pada diagram alir proses pembuatan sambal goreng ampela hati ayam diawali dari ayam 

potong yang dipisahkan dari jeroannya. Kemudian jeroan dikirim dari pasar ke tempat 

industri jasa boga dengan dikemas menggunakan plastik dan dikirim dengan sepeda 

motor. Setelah sampai di tempat produksi, bahan baku langsung dibersihkan dengan air 

mengalir, kemudian direbus selama 1 jam.  

 

Setelah itu dipotong-potong dengan menggunakan pisau dan talenan yang juga 

digunakan untuk memotong bahan lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan 

kontaminasi karena talenan digunakan macam-macam bahan mentah maupun matang. 

Lalu ampela ati yang sudah dipotong, dicuci dengan air mengalir, untuk kemudian 

dimasak bersama gula jawa, daun salam, laos, dan penyedap rasa selama 2 jam.  

 

Gambar 5. Pemotongan Ampela Hati Ayam 

 

Kemudian ditambahkan santan areh dan bumbu matang yang sudah digoreng 

sebelumnya. Bumbu-bumbu tersebut meliputi cabai merah, bawang merah, dan bawang 

putih yang mula-mula dibersihkan dahulu, kemudian dipotong-potong kecil dan 

digoreng dengan minyak. Pada bahan cabai setelah digoreng kemudian dihaluskan dan 

ditambahkan pada masakan sambal goreng ampela hati ayam beserta bawang merah dan 

bawang putih goreng, dimasak selama 1 jam.  

 

Setelah sambal goreng ampela hati ayam matang kemudian didiamkan pada suhu ruang 

dalam keadaan terbuka selama sekitar 2 jam. Hal tersebut dapat menyebabkan 

kontaminasi masakan oleh serangga maupun bakteri karena tidak adanya pengontrolan 

suhu. Kemudian sambal goreng ampela hati ayam dikemas di dalam dus yang 

didalamnya sudah terdapat dengan mika, lalu dus ditutup. Setelah semua dus terisi 
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lengkap dengan masakan lainnya kemudian dikirim ke tempat konsumen dengan 

menggunakan mobil box milik IJB tersebut. 

 

Gambar 6. Pengemasan Sambal Goreng Ampela Hati Ayam 

 

Gambar 7. Pengiriman Nasi Box 

 

3.1.4. Tempat Produksi dan Sanitasi 

Dapur industri jasa boga memiliki lokasi yang berbeda dengan tempat penyajian. 

Tempat pengolahan terdapat dapur masakan, dapur bakery, dan ruang penyimpanan 

bahan baku kering, Bangunan dapur meliputi ruang pengolahan, tempat peralatan, dan 

tempat pencucian. Ruang pengolahan dan tempat peralatan dipisahkan dengan sekat 

triplek. Hal tersebut sesuai dengan prinsip GMP. Berdasarkan pengamatan pada survey 

di dapur tersebut, terdapat 2 meja, 9 kompor, 2 chiller, 1 freezer, 1 oven yang berfungsi 

dengan baik. 
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Gambar 8. Freezer dan Chiller 

 

Ruang penyimpanan bahan kering pada industri jasa boga memiliki kondisi bersih dan 

tidak lembab. Pada ruang tersebut terdapat rak-rak dimana setiap bahan dapat 

dipisahkan sehingga penataannya rapi. Untuk penyimpanan bahan yang tidak terlalu 

tahan lama, disimpan di bawah meja pengolahan, contohnya seperti bawang merah, 

bawang putih, cabai, dan sebagainya. Pada bahan seperti daging, ayam, dan sayuran 

yang perlu penyimpanan khusus, disimpan pada refrigerator dan freezer. Tetapi 

penyimpanan tidak dipisahkan dengan sekat, sehingga daging mentah dapat tersimpan 

bersama ikan laut. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Ruang Penyimpanan Bahan Baku 

 

Gambar 10. Tempat Penyimpanan Bahan Pelengkap 
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Kondisi tempat penyimpanan pada lokasi produksi tertata dengan baik, juga dilakukan 

pembersihan secara rutin. Pada lantai dan peralatan dibersihkan setiap setelah 

digunakan, sedangkan pada langit-langit, ventilasi, dan cerobong asap dibersihkan 

sebulan sekali. Sehingga keadaan tempat produksi tertata dengan baik dan bersih, yang 

menunjang kualitas makanan yang diproduksi. 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Cerobong Asap 

 

Pada ruang produksi tersedia tempat sampah sementara. Tempat sampah ini tidak 

memiliki tutup hanya berupa plastik atau karung bekas yang jika sudah penuh dibuang 

ke tempat sampah yang berada diluar, di halaman industri jasa boga. Penempatan 

tempat sampah plastik ini berada didekat tempat pencucian, sehingga tidak terlalu dekat 

dengan tempat produksi. Hal itu mengurangi potensi adanya kontaminasi silang yang 

disebabkan sampah. 

 

Gambar 12.  Tempat pembuangan sampah sementara 

 

Pada tempat pencucian terdapat 3 wastafel yang berfungsi untuk tempat mencuci tangan 

para pekerja, mencuci peralatan masak, dan mencuci bahan baku, dimana menggunakan 

sumber air dari sumur, sama seperti sumber air untuk produksi. Hal tersebut sudah 
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sesuai dengan ketetapan SSOP industri jasa boga golongan A3 dimana 3 tempat 

pencucian digunakan untuk alat kotor, sebagai tempat pencucian, dan pembilasan. 

Setelah pencucian selesai, alat kemudian disimpan dalam rak yang berada di tempat 

disimpannya alat-alat untuk produksi. Setiap setelah selesai memasak, dilakukan proses 

pembersihan area produksi, dimulai pembersihan meja produksi kemudian lantai 

produksi dengan disapu kemudian dipel menggunakan desinfektan. 

 

Gambar 13. Tempat Sampah (Penampungan Limbah Padat) 

 

3.1.5. Kondisi Peralatan dan Higienitas Pekerja 

Peralatan untuk keperluan produksi yang digunakan industri jasa boga ini disimpan di 

tempat penyimpanan peralatan yang berada berdekatan dengan tempat produksi. 

Sedangkan peralatan seperti piring dan beberapa wadah untuk penyajian disimpan di 

gudang penyimpanan yang berada di bangunan yang berbeda, terpisah jauh yang 

sebelumnya digunakan sebagai tempat produksi 5 tahun yang lalu. Peralatan produksi 

berada di rak-rak, juga ada yang di lantai karena rak yang terbatas dan peralatan yang 

banyak. Penempatan peralatan sebenarnya sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, 

tetapi karena banyaknya barang maka terlihat tidak rapi, dan jika dilihat agak kesulitan 

untuk mengambil peralatan yang tempatnya tertutup dan terhalang oleh barang lainnya. 
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Gambar 14. Tempat Penyimpanan Alat Produksi 

 

Katering A memperkerjakan karyawan yang juga difasilitasi dengan tempat tinggal 

yang berupa kamar di gedung yang sama dilantai atas untuk perempuan dan lantai 

bawah untuk laki-laki. Jika pesanan pada industri jasaboga ini banyak dan diperlukan 

karyawan tambahan, maka akan memperkerjakan para ibu-ibu yang tinggal disekitar 

daerah IJB ini. Pada aspek higienitas para pekerja belum melakukannya dengan baik, 

seperti tidak ada pakaian khusus untuk para pelaku produksi pangan di industri jasaboga 

ini, sehingga terdapat beberapa ibu-ibu yang mengenakan pakaian rumah seperti daster 

pada saat mengolah makanan. Hal tersebut dapat berdampak buruk pada makanan 

karena dapat terjadi kontaminasi, walaupun mereka menggunakan celemek tetapi lengan 

pada tangan mereka tidak tertutup. Selain itu, beberapa dari mereka juga masih 

mengenakan perhiasan seperti cincin dan gelang pada saat mengolah makanan. 

 

Gambar 15. Tempat Tinggal Karyawan 
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Gambar 16. Pakaian Kerja yang tidak Sesuai dengan Permenkes no. 1096 tahun 2011 

 

Para pekerja yang berada dalam ruang produksi dalam keadaan sehat, jika terdapat 

pekerja yang sakit parah tidak diperbolehkan bekerja dan tidak masuk ruang produksi. 

Sedangkan jika terdapat pekerja yang menderita penyakit ringan seperti batuk atau flu 

ringan, maka diharuskan menggunakan masker dalam bekerja. Para pekerja perempuan 

di dapur ini yang memiliki rambut yang panjang akan diikat untuk mencegah masuknya 

cemaran fisik seperti rambut dalam bahan pangan. Sebelum memegang bahan pangan 

para pekerja mencuci tangan dan terdapat beberapa yang memakai sarung tangan pada 

saat tangan kontak dengan bahan pangan. 

 

Gambar 17. Karyawan menggunakan Sarung Tangan 
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3.2.Analisa Bahaya 

Pengamatan analisa bahaya bertujuan untuk mengetahui adanya bahaya pada bahan 

baku dan proses produksi. Bahaya yang ada kemudian dianalisa untuk mengetahui 

bahaya signifikan atau tidak, untuk kemudian dilakukan penanganan yang sesuai. 

Penentuan signifikansi bahaya berdasarkan tabel severity pada lampiran 5. Bahaya yang 

dianalisa meliputi bahaya biologi, fisik, kimia. 

 

3.2.1. Bahan Baku 

Kegiatan observasi di dapur industri jasaboga diawali dari pengamatan bahan baku serta 

bahan tambahan dari sambal goreng ampela hati ayam. Bahan baku antara lain air, 

ampela hati ayam, gula jawa, daun salam, laos, penyedap rasa, santan areh, cabai, 

bawang merah, bawang putih, minyak. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa 

setiap bahan baku memiliki potensi bahaya.  
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Tabel 3. Analisis Bahaya pada Bahan Baku Hasil Observasi di Industri Jasa Boga 

No Bahan Baku Sumber Potensi Bahaya S/TS 

Keterangan 

Jumlah 

Outbreaks 
S RS M 

Gejala 

(infeksi) 

Tahun 

Lokasi 

1 Air Penggunaan bahan 

baku air berasal dari 

air tanah (sumur) 

yang tidak pernah 

diuji kualitasnya. 

- Biologi: 

Escherichia 

coli O157:H7 

S - 11.119 

18.581 

- - Diare 2010 

2011 

Tangeran

g Selatan 

     - Potensi bahaya biologi pada air diperoleh dari hasil analisa 

air yang menunjukkan kandungan total koliform sebanyak 

68,23 CFU/ml (melebihi standar baku Permenkes no. 32 

tahun 2017). 
- Di dalam uji analisis air, E. coli merupakan 

mikroorganisme yang dipakai sebagai indikator untuk 

menguji adanya pencemaran air oleh tinja 

(Melliawati, 2009). 

- Pada air minum di India sebanyak 26,3% 

terkontaminasi Escherichia coli O157:H7 (Ramteke 

and Tewari, 2006). 

   - Salmonella S  48 juta 12

8.0

00 

3

0

0

0 

Diare, 

pusing, 

demam 

2011, 

Amerika 

Serikat 

     - Keracunan makanan oleh mikroorganisme patogen 

yaitu Salmonella sp. akibat buruknya sanitasi 

lingkungan, air yang tidak bersih, terutama air sumur 

yang berdekatan dengan septic tank atau air sumur 

yang mudah dimasuki oleh air tanah yang berasal dari 

selokan kotor (Sembel, 2015).  
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   - Shigella sp. S   28

12 

 diare 1995-

2001 di 

Jakarta, 

Padang, 

Medan, 

Denpasar

, 

pontiana

k, 

Makasar, 

dan 

Batam 

     - Shigella menyebabkan penyakit yaitu disentri yang 

ditularkan melalui makanan atau air (Zein, 2004). 

2 Jeroan 

ayam 

(ampela-ati) 

Terdapat bakteri 

yang dapat 

menyebabkan infeksi 

pada konsumen 

- Biologi: 

Campylobacter 

jejuni 

S - - 2.812 - Gejala klinis 

ditandai dengan 

diare encer 

(kadang-kadang 

disertai 

darah), demam, 

sakit abdomen, 

mual, sakit 

kepala, dan 

ngilu/ sakit pada 

otot (USMEF, 

2007). 

2001 

     - Terdapat kemungkinan di Inggris hati ayam akan 

terkontaminasi Campylobacters yang tinggi. Di 

Skotlandia Timur Laut, sudah dilakukan survey 

bahwa 81% hati ayam terkontaminasi Campylobacter 
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(Strachan et al, 2012). 

- Campylobacter jejuni mengkontaminasi karkas ayam 

bagian punggung hingga tunggir lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan bagian dada, paha, dan hati-

ampela ayam. Hal ini terjadi dimungkinkan karena 

pada waktu memproses ayam mulai dari pengulitan 

bulu sampai eviserasi sangat mudah sekali terjadi 

kontaminasi dari saluran pencernaan (Poeloengan dan 

Noor, 2003). 

   - Cacing 

Ascaridia galli 

TS - Infeksi cacing Ascaridia galli dapat menyebabkan 

kerusakan jaringan usus dan hati ayam. Cacing 

tersebut merupakan salah satu benda asing yang 

sangat berbahaya dan harus dikeluarkan dari dalam 

tubuh (Dwipayanti, 2008). 
- Pada tujuh peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Bogor, kejadian infeksi cacing Ascaridia galli 

mencapai 57,14%. Prevalensi penyakit kecacingan 

pada peternakan tersebut mencapai 61,11% (Zalizar, 

2006). 
3 Gula jawa - -  - Bahan gula jawa yang digunakan adalah gula jawa 

dengan kualitas baik dan penyimpanan yang benar, 

yaitu ditempatkan pada kontainer tertutup dan 

diletakkan pada rak yang kering. 

4 Daun salam 

dan laos 

- - - Bahan daun salam dan laos yang digunakan adalah 

bahan yang segar. Pihak industri jasa boga tidak 

mempersiapkan (stock) terlalu banyak dan juga 

penyimpanan pada rak yang kering, sehingga tidak ada 

bahan yang busuk. 

5 Penyedap 

rasa 

- -  - Penyedap rasa bubuk yang digunakan pada industri 

jasa boga ini ditempatkan pada wadah yang kering dan 
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tertutup rapat. Peletakkannya pada meja didekat 

tempat memasak, setelah bubuk yang didalam wadah 

habis kemudian diisi dengan penyedap rasa yang baru 

dibuka yang sebelumnya disimpan pada ruang 

penyimpanan bahan kering. Bahan ini digunakan 

secara terus menerus, sehingga tidak disimpan terlalu 

lama, sehingga tidak ada sumber bahaya dari bahan 

ini. 

6 Santan areh - -  - Santan yang telah di peras, kemudian disimpan dalam 

wadah tertutup dan disimpan dalam freezer. Sehingga 

tidak ada bahaya dalam bahan ini karena perlakuan 

yang sudah sesuai. 

7 Cabai - - - Cabai yang akan digunakan untuk sambal goreng 

adalah cabai segar yang sudah dicuci, digoreng dan di 

haluskan, untuk kemudian dimasukkan dalam freezer. 

Sehingga tidak ada bahaya yang ditimbulkan dari 

bahan ini.  

8 Bawang 

merah 

Penyimpanan 

ditempat yang 

lembab 

menyebabkan 

tumbuhnya jamur 

- Biologi: 

mikotoksin 

Deoxynivalen

ol (DON) 

 

TS - Salah satu jamur yang sering menyerang tanaman 

bawang merah adalah jamur Fusarium sp. yang 

menyebabkan bawang menjadi busuk. Hal ini dapat 

terjadi setelah pasca panen dan ditempat 

penyimpanan, seperti di pasar atau di toko-toko 

(Manurung dan Hendra, 2013). 

- Fusarium dapat memproduksi deoxynivalenol 

(DON) yang menyebabkan toksik pada manusia dan 

ternak (Lawley, et al, 2008). DON berpengaruh pada 

kesehatan manusia diantaranya gangguan 

pencernaan, menurunkan fungsi sistem imun tubuh, 

mengurangi berat badan dan produktivitas (Wu, et 

al., 2011). 
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- Bawang merah yang terkena jamur akan busuk tidak 

akan dikonsumsi sehingga tidak menyebabkan 

bahaya pada manusia. 

9 Bawang 

putih 

Penyimpanan 

ditempat yang 

lembab 

menyebabkan 

tumbuhnya kapang 

Fusarium oxysporum 

- Biologi: 

Fusarium 

oxysporum 

TS - Suhu penyimpanan yang harus dihindari adalah suhu 

antara 4,4 sampai 18, ºC, dimana pada suhu tersebut 

bawang akan dapat berkecambah dan RH tinggi akan 

merangsang pertumbuhan akar dan kapang. Bawang 

putih dapat disimpan selama 3 sampai 4 bulan bila 

dilakukan dengan ventilasi yang baik (eBookPangan, 

2006). 

- Fusarium oxysporum merupakan kapang yang 

berpotensi sebagai pathogen dengan menyebabkan 

busuk pada umbi bawang putih (Herlina dan 

Pramesti 2004). Bawang putih yang terkena kapang 

akan busuk tidak akan dikonsumsi sehingga tidak 

menyebabkan bahaya pada manusia. 

10 Minyak Penyimpanan 

minyak yang tidak 

benar dapat 

mempercepat 

oksidasi 

- Kimia: 

Radikal bebas 

reactive 

oxygen species 

(ROS) dari 

minyak goreng 

yang 

mengalami 

oksidasi dan 

pembentukan 

radikal 

karbon, 

radikal 

peroksil dari 

TS - Sumber radikal bebas kelompok ROS yaitu minyak 

goreng jelantah, makanan berlemak (Pham-Huy & 

He, 2008).  

- Banyaknya jumlah radikal bebas dan didukung 

dengan penurunan sistem pertahanan antioksidan 

dalam tubuh, dapat menyebabkan terjadinya stress 

oksidatif, yaitu suatu kondisi dimana jumlah radikal 

bebas dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk 

menetralisirnya (Leeuwenburgh & Heinecke, 2001). 

Stress oksidatif tersebut menyebabkan terjadinya 

lipid peroksida yang menyerang komponen sel 

(membran lipid dan protein) sehingga menghasilkan 

radikal bebas secara terus menerus (radikal karbon, 

radikal peroksil) (Vickers et al., 2001). 



41 
 

41 
 

reaksi lipid 

peroksida. 

-  Reaksi lipid peroksida menghasilkan produk 

metabolit yaitu radikal bebas malondialdehid 

(MDA), dimana peningkatan bilangan peroksida 

signifikan dengan peningkatan suhu penyimpanan 

(Aidos et al., 2001). 

- Peningkatan kadar MDA dalam tubuh 

mengindikasikan banyaknya radikal bebas dan lemak 

tidak jenuh dalam tubuh sehingga membran sel 

rentan terhadap reaksi oksidasi (Winarsi, 2007). 

- Oksidasi tersebut dapat menyebabkan kanker, 

pengendapan lemak dalam pembuluh darah, 

kolesterol tinggi, dll (Nurhasnawati, 2015). 

- Bahan minyak tidak termasuk signifikan bahaya 

karena saat belum digunakan, dikemas dengan baik 

dan belum mengalami pemanasan. 
Keterangan: 

S/TS : Signifikan / Tidak Signifikan 

S : Sakit 

RS : Rumah Sakit 

M : Meninggal 

 

Pada hasil pengamatan dapat diketahui bahwa pada beberapa bahan baku memiliki potensi bahaya, akan tetapi terdapat beberapa bahaya 

yang signifikan diantaranya air dan jeroan ayam (ampela hati). Bahan baku air memiliki potensi bahaya biologi yaitu Escherichia coli, 

Salmonella, serta Shigella sp.. Sedangkan pada bahan baku jeroan ayam memiliki potensi bahaya biologi yaitu Campylobacter jejuni. 
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3.2.2. Proses Produksi 

Pada analisis bahaya proses produksi juga dimungkinkan terdapat potensi bahaya. Proses produksi sambal goreng ampela hati ayam diawali 

dengan pemisahan ampela hati dari badan ayam hingga sampai pengiriman produk. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.  

 

Tabel 4. Analisis Bahaya pada Proses Produksi Hasil Observasi di Industri Jasa Boga 

No Proses Sumber Potensi Bahaya S/TS Keterangan 

1 Pencucian 1 Menggunakan air 

yang berasal dari 

air tanah (sumur) 

Biologi: 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella sp. 

- Shigella sp. 

 

S 

 

S 

S 

- Pencucian harus menggunakan air yang bersih serta tidak 

terkontaminasi kimia, fisik, maupun mikroba yaitu bakteri 

patogen seperti E.coli. (Anggraeni, 2012). 

- E. coli dapat menjadi lebih tinggi karena air yang 

digunakan tidak sesuai dengan standar(Sasmita, 2014). 

- Salmonella sp. menyebabkan penyakit diare, kolera, 

disentri hingga tifus (Puspitasari, 2013). 

- Shigella sp. menyebabkan penyakit disentri (Zein, 2004) 

2 Perebusan Peralatan masak 

yang digunakan, 

sebelumnya 

dicuci dengan air 

tanah (sumur). 

Kemungkinan 

terdapat sisa air 

yang ada diwadah 

yang telah dicuci.  

Biologi: 

- Escherichia 

coli O157:H7 

- Salmonella sp. 

- Shigella sp. 

 

S 

 

S 

S 

- Bahaya pada proses sebelumnya belum dapat dihilangkan 

sehingga bahaya masuk dalam proses perebusan. 

- Apabila air yang digunakan pada peralatan makan yang 

akan dicuci mengandung koliform >50 CFU/ml maka 

peralatan makan tersebut sudah mengandung bakteri dan 

tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan (Prasumma, 

2013). 

3 Pemotongan Menggunakan 

alat (pisau dan 

talenan) yang 

juga digunakan 

untuk memotong 

Biologi: 

- Salmonella 

enterica 

S - Talenan yang terbuat dari kayu lebih mudah 

terkontaminasi oleh bakteri dibandingkan talenan yang 

terbuat dari plastik (Kholifah et al., 2016). 

- Bakteri Salmonella enterica dapat terbentuk selama 

penanganan makanan, seperti dalam pengolahan makanan 
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bahan lain yang tidak tepat, pemasakan yang kurang, serta 

kontaminasi silang pada makanan dan talenan. 

Kontaminasi silang antara makanan mentah maupun 

olahan dengan permukaan talenan berbahaya karena 

Salmonella dapat menempel ke permukaan dan 

membentuk biofilm serta menghasilkan sumber 

kontaminasi (Carrasco et al., 2012). 

4 Pencucian 2 Menggunakan air 

yang berasal dari 

air tanah (sumur) 

Biologi: 

- Escherichia 

coli O157:H7 

- Salmonella sp. 

- Shigella sp. 

 

S 

 

S 

S 

- Pencucian harus menggunakan air yang bersih serta tidak 

terkontaminasi kimia, fisik, maupun mikroba yaitu bakteri 

patogen seperti E.coli. (Anggraeni, 2012). 

- E. coli dapat menjadi lebih tinggi karena air yang 

digunakan tidak sesuai dengan standar(Sasmita, 2014). 

5 Pemasakan Peralatan masak 

yang digunakan, 

sebelumnya 

dicuci dengan air 

tanah (sumur). 

Kemungkinan 

terdapat sisa air 

yang ada diwadah 

yang telah dicuci.  

Biologi: 

- Escherichia 

coli O157:H7 

- Salmonella sp. 

- Shigella sp. 

 

S 

 

S 

S 

- Bahaya pada proses sebelumnya belum dapat dihilangkan 

sehingga bahaya masuk dalam proses pemasakan. 

- Apabila air yang digunakan pada peralatan makan yang 

akan dicuci mengandung koliform >50 CFU/ml maka 

peralatan makan tersebut sudah mengandung bakteri dan 

tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan (Prasumma, 

2013). 

6 Pendinginan 

produk 

(holding 

time) 

Didiamkan dalam 

keadaan terbuka 

dengan keadaan 

lingkungan 

sekitar yang 

kurang bersih 

(selama 3 sampai 

4 jam) 

Biologi :  

- Escherichia 

coli 

S - Pada udara terdapat bakteri yang terbawa oleh debu, uap 

air, angin, dan penghuni ruangan (Budiyanto, 2005). 

- Salah satunya adalah bakteri E. coli yang dapat tumbuh 

pada suhu 20-40oC, dimana apabila makanan disimpan 

pada suhu kamar dengan waktu yang cukup lama maka 

berpotensi terkontaminasi bakteri E. coli (Rahmawati, 

2001). 

   - Salmonella sp. S - Batas aman waktu tunggu makanan matang ialah 2-4 jam. 
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Rata-rata waktu tunggu (holding time) pada siang hari 

ialah 2 jam 7 menit. Suhu yang aman untuk makanan yaitu 

≤ 4oC dan ≥ 60oC. Jika makanan berada pada kisaran suhu 

4oC – 60oC (danger zone) dapat berpotensi tumbuhnya 

berbagai macam bakteri (Yunita et al., 2014).  

- Dari hasil identifikasi koloni bakteri dengan uji biokimia 

didapatkan berbagai bakteri kontaminan udara pada 

inkubator yaitu Neisseria sp., Neisseria meningitidis, 

E.coli, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aerogenosa, 

Klebsiella pneumonia, Shigella sp., dan Salmonella 

sp.(Imaniar, 2013). 

   - Staphylococcus 

aureus 

S - Salah satu bakteri yang dapat mencemari makanan matang 

yaitu Staphylococcus aureus, dimana bakteri ini dapat 

tumbuh pada suhu 4-60 oC dalam waktu yang cukup lama 

(Ash, 2000).  

- Dalam ruangan dapat ditemukan beberapa jenis bakteri 

yang bersifat patogen dan dapat menyebabkan alergi, 

seperti Staphylococcus spp., Micrococcus spp., dan 

Serratia spp. (Stryjakowska-Sekulska et al., 2007).  

- Bakteri S. aureus menghasilkan toksin yaitu enterotoksin 

yang dapat menyebabkan gastroenteritis.  Bakteri tersebut 

mati dalam proses pemanasan, namun toksin yang 

dihasilkan bersifat tahan pada suhu tinggi (Chotiah, 2009). 

- Gejala terjadi dalam waktu 1 – 6 jam setelah asupan 

makanan terkontaminasi. Sekitar 75 % pasien mengalami 

mual, muntah, dan nyeri abdomen, yang kemudian diikuti 

diare sebanyak 68 %. Demam sangat jarang terjadi. 

Lekositosis perifer jarang terjadi, dan sel darah putih tidak 

terdapat pada pulasan feses. Masa berlangsungnya 

penyakit kurang dari 24 jam (Zein, 2004).  
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7 Pengemasan Pada proses 

sebelumnya, yaitu 

pendinginan, 

bahaya yang ada 

belum dapat 

dikendalikan. 

Biologi: 

- Escherichia coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella sp. 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

aureus 

 

S 

S 

S 

- Pada tahap pengemasan, bahan yang digunakan sudah food 

grade sehingga tidak ada bahaya yang ditimbulkan dari 

plastik pengemas yang digunakan.  

- Bakteri  Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp. dan 

Staphylococcus aureus masih tetap ada pada makanan 

karena pada tahap sebelumnya dan tahap ini belum dapat 

dihilangkan. 

8 Pengiriman  Pada proses 

sebelumnya, yaitu 

pendinginan, 

bahaya yang ada 

belum dapat 

dikendalikan. 

Biologi: 

- Escherichia coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella sp. 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

aureus 

 

S 

S 

S 

- Pada tahap pengiriman pihak industri jasa boga 

menggunakan mobil box tertutup sehingga tidak 

menyebabkan makanan terkontaminasi oleh lingkungan 

yang dapat menyebabkan bahaya. 

- Bakteri  Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp. dan 

Staphylococcus aureus masih tetap ada pada makanan 

karena pada tahap sebelumnya dan tahap ini belum dapat 

dihilangkan. 
Keterangan: 

S/TS : Signifikan / Tidak Signifikan 

S : Sakit 

RS : Rumah Sakit 

M : Meninggal
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Pada hasil pengamatan dapat diketahui bahwa pada beberapa proses produksi memiliki 

potensi bahaya, akan tetapi terdapat beberapa bahaya yang signifikan diantaranya 

pencucian 1, pemotongan, pencucian 2, pendinginan produk, pengemasan dan 

pengiriman, serta pencucian alat. Pada proses pencucian 1 dan pencucian 2 terdapat 

potensi bahaya biologi yaitu Escherichia coli O157:H7, Salmonella, dan Shigella sp.. 

Sedangkan pada tahap pemotongan terdapat potensi bahaya biologi Salmonella enterica. 

Pada proses pendinginan produk terdapat potensi bahaya biologi Escherichia coli, 

Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan pada proses pengemasan dan 

pengiriman terdapat potensi bahaya yang sama dengan proses sebelumnya, yaitu 

Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus, 

karena potensi bahaya pada proses sebelumnya tidak dapat dikendalikan karena tidak 

ada penanganan khusus. 

 

3.3.Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) 

Titik kendali kritis adalah sebuah tahapan dimana pengendalian dapat dilakukan dan 

sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan potensi bahaya terhadap keamanan 

pangan atau menguranginya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Penentuan TKK 

dilandaskan pada penilaian tingkat keseriusan dan kecenderungan kemunculan potensi 

bahaya serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghilangkan, mencegah atau 

mengurangi potensi bahaya pada suatu tahap pengolahan (CEN-PCU, 2004). Penentuan 

TKK merupakan suatu sistem manajemen yang digunakan untuk melindungi makanan 

dari bahaya biologi, kimia dan fisik. Sistem tersebut diterapkan sebagai upaya 

pencegahan terhadap bahaya yang diperkirakan dapat terjadi dan bukan merupakan 

reaksi dari munculnya bahaya. Jadi sistem ini merupakan tindakan pencegahan sebelum 

bahaya muncul (Permatasari, 2017). Penentuan TKK akan dilakukan pada tahap bahan 

baku pembuatan sambal goreng ampela hati ayam dan proses produksi, hal ini 

diperlukan untuk memastikan keamanan pangan produk. 
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3.3.1. Bahan Baku  

Penentuan TKK pada bahan baku sambal goreng ampela hati ayam ditentukan berdasarkan pohon keputusan bahan baku dengan menjawab 

tiga pertanyaan yang dapat dilihat pada lampiran 8. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan menggunakan pohon keputusan bahan 

baku, maka didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Bahan Baku 

No Bahan Baku Potensi Bahaya P1 P2 P3 TKK Keterangan 

1 Air Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

TKK 

TKK 

TKK 

Termasuk TKK karena terdapat resiko 

kontaminasi silang terhadap fasilitas atau 

produk lain yang tidak dapat dikendalikan. 

2 Jeroan Ayam 

(ampela-ati) 

Biologi: 

- Campylobacter 

jejuni 

- Cacing Ascaridia 

galli 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

 

Tidak TKK 

Cacing tersebut akan hilang saat 

pengolahan, karena terdapat proses 

pencucian, perebusan, pemotongan, 

pencucian kembali, dan pemasakan 

 

Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa bahan baku air dan jeroan ayam (ampela ati) yang digunakan merupakan TKK. Potensi bahaya 

yang lebih menonjol adalah bahaya biologi, sehingga perlu adanya tindakan pengendalian untuk mengkontrol bahaya tersebut. Potensi 

bahaya perlu dikontrol agar tidak melampaui batas kritis penerimaan konsumen, sehingga kejadian keracunan makanan dapat dicegah 

karena adanya sistem kontrol bahaya yang baik. 
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3.3.2. Proses Produksi  

Penentuan TKK pada proses produksi sambal goreng ampela hati ayam ditentukan berdasarkan pohon keputusan proses produksi dengan 

menjawab lima pertanyaan yang dapat dilihat pada lampiran 9. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan menggunakan pohon 

keputusan proses produksi, maka didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) Proses Produksi Sambal Goreng Hati Ayam 

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

1 Pencucian 1 Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

- 

 

- 

- 

 

Tidak 

 

Tidak 

Tidak 

 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Bukan TKK 

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

 

Proses pencucian ini 

dapat mengurangi 

kotoran fisik pada bahan 

jeroan ayam. Namun 

pada tahap ini terdapat 

bahaya dari sumber bahan 

baku air yang dapat 

mengkontaminasi bahan 

baku jeroan ayam. 

Bahaya tersebut juga 

dapat bertambah 

konsentrasinya bila tidak 

ada pengendalian khusus. 

Pada tahap ini bukan 

termasuk TKK karena 

pada tahap selanjutnya 

terdapat tahap yang dapat 

menghilangkan potensi 

bahaya yang 

teridentifikasi. 
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2 Perebusan Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

- 

 

- 

- 

 

Tidak 

 

Tidak 

Tidak 

 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Bukan TKK 

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

 

Pada proses selanjutnya 

yaitu pemasakan dapat 

menghilangkan bahaya 

yang ada sehingga proses 

perebusan tidak termasuk 

TKK. 

3 Pemotongan Biologi 

- Salmonella 

enteritica 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

 

Pada proses pemotongan 

menggunakan alat talenan 

kayu yang terdapat 

bakteri patogen. Tetapi 

pada tahap berikutnya 

yaitu pemasakan dapat 

menghilangkan bahaya 

yang teridentifikasi. 

4 Pencucian 2 Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

- 

 

- 

- 

 

Tidak 

 

Tidak 

Tidak 

 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Bukan TKK 

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

 

Proses pencucian ini 

dapat mengurangi 

kotoran fisik pada jeroan 

ayam yang sudah 

dipotong-potong. Namun 

pada tahap ini terdapat 

bahaya dari sumber bahan 

baku air yang dapat 

mengkontaminasi bahan 

baku jeroan ayam. 

Bahaya tersebut juga 

dapat bertambah 

konsentrasinya bila tidak 

ada pengendalian khusus. 

Tetapi pada tahap 

berikutnya yaitu 
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pemasakan dapat 

menghilangkan bahaya 

yang teridentifikasi. 

5 Pemasakan Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

- 

 

- 

- 

 

Tidak 

 

Tidak 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Tidak 

 

Tidak 

Tidak 

 

TKK 

 

TKK 

TKK 

Pada proses pemasakan 

termasuk TKK karena 

pada tahap ini tidak 

dirancang khusus untuk 

menghilangkan bahaya 

serta pada tahap 

selanjutnya tidak dapat 

menghilangkan bahaya 

yang teridentifikasi. 

6 Pendinginan 

produk (holding 

time) 

Biologi 

- Escherichia 

coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

aureus 

 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK Pada tahap pendinginan 

ini terjadi munculnya 

bakteri dari sumber udara 

dilingkungan yang tidak 

dapat dikendalikan 

sampai pada tahap akhir. 

7 Pengemasan Biologi 

- Escherichia 

coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK Pada tahap pengemasan 

tidak ada pengendalian 

untuk tahap sebelumnya, 

sehingga masih terdapat 

bahaya yang sama. 
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aureus 

 

8 Pengiriman Biologi 

- Escherichia 

coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

aureus 

 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK Pada tahap pengiriman ini 

tidak ada pengendalian 

untuk tahap sebelumnya, 

sehingga masih terdapat 

bahaya yang sama. 
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Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa proses pemasakan, pendinginan, 

pengemasan dan pengiriman merupakan TKK. Potensi bahaya yang lebih menonjol 

adalah bahaya biologi yang berasal dari bakteri Escherichia coli, Salmonella, Shigella 

sp., dan Staphylococcus aureus sehingga perlu adanya tindakan pengendalian untuk 

mengkontrol bahaya tersebut. Potensi bahaya perlu dikontrol agar tidak melampaui 

batas kritis penerimaan konsumen, sehingga kejadian keracunan makanan dapat dicegah 

karena adanya sistem kontrol bahaya yang baik. 

 

3.4.Penentuan Batas Kritis pada tiap TKK dan Tindakan Pengendalian 

Batas kritis ditentukan pada setiap titik kendali kritis, dalam beberapa kasus lebih dari 

satu batas kritis akan diperinci pada suatu tahap tertentu. Batas kritis harus ditetapkan 

secara spesifik dan divalidasi apabila memungkinkan untuk setiap TKK. Dalam 

beberapa kasus lebih dari satu batas kritis akan diuraikan pada suatu tahap khusus. Batas 

kritis ini tidak boleh terlampaui, karena batas-batas kritis ini sudah merupakan toleransi 

yang menjamin bahwa bahaya dapat dikontrol. Batas kritis menunjukkan perbedaan 

antara produk yang aman dan tidak aman sehingga proses produksi dapat dikelola dalam 

tingkat yang aman. Batas kritis harus mudah diidentifikasi dan dijaga oleh operator 

proses produksi, sehingga perlu diusahakan dalam bentuk batas-batas kritis fisik, dan 

jika tidak memungkinkan baru mengarah pada kimia atau mikrobiologi (Cartwright, 

2010). Batas kritis ditetapkan untuk menjamin bahwa TKK dapat dikendalikan dengan 

baik. 

 

3.4.1. Penentuan Batas Kritis dan Tindakan Pengendalian Pada Bahan Baku  

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahan baku yang menjadi titik kendali kritis adalah air tanah 

dan bahan baku yaitu ampela hati ayam. Berdasarkan penentuan TKK tersebut, maka 

kedua bahan baku tersebut harus ditetapkan suatu standar keamanan dengan penentuan 

batas kritis. Pada Tabel 7 dibawah merupakan tabel penentuan batas kritis untuk kedua 

bahan baku dalam pembuatan sambal goreng ampela hati ayam.  
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Tabel 7. Penentuan Batas Kritis dan Pengendalian pada Bahan Baku Sambal goreng ampela hati ayam 

No Bahan Baku Potensi Bahaya Tindakan Pengendalian Batas Kritis 

1. Air Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

Pengecekan kualitas air sumur secara 

berkala (3 bulan sekali) 

Kandungan mikrobiologi total 

koliform adalah 50 

CFU/100ml air (Permenkes 

No. 32 tahun 2017) 

 

2. Jeroan Ayam 

(Ampela-ati) 

Biologi: 

- Campylobacter 

jejuni 

Perebusan dilakukan selama 1 jam 

dengan suhu 100 ºC menggunakan api 

sedang untuk menghilangkan bakteri 

Campylobacter jejuni 

Perebusan dengan suhu 100 

ºC selama 1 jam. 

Campylobacter sensitif 

terhadap panas dan sel nya 

terurai pada temperatur diatas 

48ºC (Lawley, 2008). 
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Salah satu bahan dalam pembuatan sambal goreng ampela hati ayam yang menjadi titik 

kritis adalah air. Bahan baku air berfungsi untuk mencuci bahan baku, memasak, dan 

mencuci peralatan. Penggunaan kualitas air yang rendah dapat berdampak negatif 

terhadap konsumen, karena air yang digunakan untuk mencuci alat dimana produk akhir 

juga bisa terjadi kemungkinan terkontaminasi karena peletakan produk pada peralatan. 

Batas kritis air ini dibuat untuk menjaga keamanan konsumen dalam mengkonsumsi 

sambal goreng ampela hati ayam. Bahan baku utama ampela hati ayam juga harus 

diperhatikan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Cara menanganinya yaitu 

dengan pengolahan yang tepat karena mikroba Campylobacter jejuni yang ada pada 

bahan akan inaktif pada suhu diatas 48ºC. 

 

3.4.2. Penentuan Batas Kritis dan Tindakan Pengendalian Pada Produksi  

Tahapan produksi yang teridentifikasi ini akan ditetapkan standard batas kritis untuk 

mengkontrol potensi bahaya pada bahan baku, karena pada proses produksi dapat 

mengurangi bahaya biologi pada bahan baku. Tetapi proses produksi yang kurang tepat 

juga dapat menambah potensi bahaya pada bahan baku. Analisa potensi bahaya, 

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

dilihat pada Tabel 8.  
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Tabel 8. Batas Kritis dan Pengendalian pada Proses Produksi Sambal Goreng Ampela Hati Ayam 

No Proses Produksi Potensi Bahaya Tindakan Pengendalian Batas Kritis 

1 Pemasakan Biologi 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

Suhu pemasakan dikendalikan agar 

dapat mencapai suhu aman dan dapat 

menghilangkan bahaya. Waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemasakan 

yaitu selama 2 jam pada api sedang. 

Suhu masakan sambal goreng 

ampela hati ayam mencapai 

suhu130ºC  dengan besaran 

api sedang selama 2 jam 

2 Pendinginan produk 

(holding time) 

Biologi 

- Escherichia coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

aureus 

Suhu saat pendinginan produk dijaga. 

Karema suhu aman untuk makanan 

yaitu ≤ 4ºC dan ≥ 60ºC. apabila suhu 

berkisar antara 4ºC - 60ºC (danger 

zone) maka akan tumbuh berbagai 

macam bakteri (Yunita, 2014). 

- Suhu saat holding time 

diatas 70ºC. 

- Batas aman waktu tunggu 

makanan matang maksimal 

2 jam. 

3 Pengemasan Biologi 

- Escherichia coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

- Staphylococcus 

aureus 

- Pengemasan oleh pekerja dilakukan 

dengan standar higine, dimana 

pekerja menggunakan masker dan 

sarung tangan. 

- Pengemasan dikendalikan agar wadah 

yang digunakan cukup untuk 

makanan. 

- Pakaian pekerja yang 

standar sebelum memasuki 

lantai produksi (sarung 

tangan, apron, masker, , 

penutup kepala) (Sari, 

2010). 

- Wadah harus utuh, kuat, 

tidak karat dan ukurannya 

memadai dengan jumlah 

makanan yang akan 

ditempatkan.Isi tidak boleh 

penuh untuk menghindari 

terjadi uap makanan yang 

mencair (kondensasi). 

4 Pengiriman Biologi Pengiriman menggunakan mobil box Pengangkutan untuk waktu 
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- Escherichia coli 

- Escherichia coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Staphylococcus 

aureus 

tertutup agar tidak ada kontaminasi dari 

luar dan menjaga suhu makanan. 

lama, suhu harus diperhatikan 

dan diaturagar makanan tetap 

panas pada suhu 60ºC atau 

tetap dingin pada suhu40ºC. 

(Permenkes no. 1096, 2011) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa proses pemasakan suhu di kendalikan agar 

dapat mencapai suhu aman yang dapat menghilangkan bahaya yaitu 130ºC selama 2 jam 

dengan api sedang. Pada proses pendinginan produk (holding time), pengendalian 

dengan cara menjaga suhu agar tidak sampai danger zone dan batas aman waktu tunggu 

produk sekitar 2-4 jam. Pada proses pengemasan dan pengiriman dikendalikan dengan 

cara memperhatikan pakaian pekerja yang standar sebelum memasuki lantai produksi 

(sarung tangan, apron, masker, baju pekerja, penutup kepala) serta memperhatikan cara 

mengemas dan pengiriman. 

 

3.5.Penyusunan Sistem Pengawasan Pada Tiap TKK  

Pengawasan pada tiap TKK atau biasa disebut monitoring merupakan kegiatan yang 

dijadwalkan atau pengamatan terhadap TKK yang berhubungan batas kritis. Prosedur 

monitoring harus menemukan ketidakterkendalian dalam TKK, menetapkan informasi 

waktu secara ideal untuk tindakan perbaikan yang dilaksanakan untuk mengembalikan 

pengendalian proses sebelum dilakukan penolakan produk (Cartwright, 2010). 

 

3.5.1. Penyusunan Sistem Pengawasan Untuk Bahan Baku  

Penyusunan sistem pengawasan untuk bahan baku air dan jeroan ayam yaitu ampela hati 

ayam dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengawasan pada Bahan Baku 

No 
Bahan 

Baku 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1 Air Pengujian 

kualitas air 

secara rutin di 

laboratorium 

3 bulan 

sekali 

Kepala 

dapur 

Bila kualitas 

belum sesuai 

Permenkes 

no. 32 tahun 

2017, maka 

dilakukan 

pengendalian 

seperti filtrasi 

Kepala 

dapur 

2 Jeroan 

ayam 

Memastikan 

besar api saat 

perebusan 

sedang dengan 

waktu 1 jam. 

Pada saat 

perebusan 

Pekerja 

pengolahan 

sambal 

goreng 

ampela hati 

ayam 

Mengatur 

ulang besaran 

api dan 

memastikan 

waktu 

perebusan 

selama 1 jam. 

Kepala 

dapur 
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3.5.2. Penyusunan Sistem Pengawasan Untuk Proses Produksi  

Penyusunan sistem pengawasan untuk proses produksi sambal goreng ampela hati ayam dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Pengawasan Pada Proses Produksi 

No 
Proses 

Produksi 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1 Pemasakan Pemantauan 

pemasakan mencapai 

waktu 2 jam serta suhu 

sudah mencapai 130ºC 

dengan besaran api 

sedang. 

Pada saat 

pemasakan sambal 

goreng ampela 

hati ayam 

Para pekerja Bila suhu dan waktu 

belum mencapai batas 

yang ditemtukan, 

mengatur ulang agar 

lama pemanasan 

mencapai waktu 2 jam 

serta suhu sudah 

mencapai 130ºC 

dengan besaran api 

sedang. 

Kepala dapur 

2 Pendinginan 

produk 

(holding time) 

- Melakukan 

pemantauan suhu 

agar tidak mencapai 

dibawah 60ºC. 

- Memastikan waktu 

holding time tidak 

lebih dari 2 jam. 

Pada waktu 

holding time 

sambal goreng 

ampela hati ayam 

Bagian 

pemasakan 

sambal 

goreng 

ampela hati 

ayam 

Bila suhu yang dicapai 

sudah melebihi batas 

kritis (<60ºC)  dan 

sudah melebihi 2 jam, 

maka masakan sambal 

goreng ampela hati 

ayam dipanaskan 

kembali. 

Kepala dapur 

3 Pengemasan - Para pekerja 

menggunakan 

perlengkapan  

higienitas yang 

Pada waktu 

pengemasan 

produk 

Para pekerja - Memastikan para 

pekerja menggunakan 

perlengkapan 

higienitas 

Kepala dapur 
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sesuai seperti sarung 

tangan dan masker. 

- Memastikan wadah 

sesuai standar dan 

pengisian makanan 

cukup dan tidak 

terlalu penuh. 

- Bila wadah diisi 

makanan terlalu 

penuh, mengganti 

wadah baru dan 

melakukan pengisian 

makanan ulang 

4 Pengiriman Memastikan mobil 

box bersih dan dalam 

keadaan tertutup 

Pada saat sebelum 

pengiriman 

Kepala dapur Membersihkan ulang 

mobil box 

Kepala dapur 

dan sopir 
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3.6.Pembuatan HACCP Plan  

3.6.1. HACCP Plan Bahan Baku 

Penyusunan HACCP plan pada bagian bahan baku mulai dari potensi bahaya, tindakan pengendalian, batas kritis, tindakan 

monitoring/pengawasan serta adanya tindakan koreksi dapat dilihat pada Tabel 11.  

 

Tabel 11. HACCP Plan Bahan Baku 

HACCP Plan Bahan Baku: Sambal goreng ampela hati ayam 

No 

TKK 

Bahan 

Baku 
Potensi Bahaya 

Tindakan 

Pengendalian 
Batas Kritis 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1 Air Biologi 

- Escherichia 

coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp. 

Pengecekan 

kualitas air 

sumur rutin 

Kandungan 

mikrobiologi 

total 

koliform 

adalah 50 

CFU/100ml 

air 

(Permenkes 

No. 32 tahun 

2017) 

 

Pengujian 

kualitas 

air secara 

rutin di 

laboratori

um 

3 bulan 

sekali 

Kepala 

dapur 

Bila 

kualitas 

belum 

sesuai 

Permenke

s no. 32 

tahun 

2017, 

maka 

dilakukan 

tindakan 

koreksi 

seperti 

klorinasi 

kemudian 

dilakukan

n 

penyaring

Kepala 

dapur 
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an dengan 

karbon 

aktif 

(Widiyant

i, 2004). 

2 Jeroan 

Ayam 

(Ampe

la-ati) 

Biologi: 

- Campylobac

ter jejuni 

Perebusan 

dilakukan 

selama 1 jam 

dengan suhu 

100 ºC 

menggunakan 

api sedang 

untuk 

menghilangkan 

bakteri 

Campylobacter 

jejuni 

Perebusan 

dengan suhu 

100 ºC 

selama 1 

jam. 

Campylobac

ter sensitif 

terhadap 

panas dan 

sel nya 

terurai pada 

temperatur 

diatas 48ºC 

(Lawley, 

2008). 

Memastik

an besar 

api saat 

perebusan 

sedang 

dengan 

waktu 1 

jam. 

Pada saat 

perebusan 

Pekerja 

pengolah

an 

sambal 

goreng 

ampela 

hati ayam 

Mengatur 

ulang 

besaran 

api dan 

memastik

an waktu 

perebusan 

selama 1 

jam. 

Kepala 

dapur 

 

3.6.2. HACCP Plan Untuk Proses Produksi Sambal goreng ampela hati ayam 

Penyusunan HACCP plan pada proses produksi sambal goreng ampela hati ayam mulai dari potensi bahaya, tindakan pengendalian, batas 

kritis, tindakan monitoring/pengawasan serta adanya tindakan koreksi dapat dilihat pada Tabel 12.  
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Tabel 12.  HACCP Plan Untuk Proses Produksi Sambal goreng ampela hati ayam 

HACCP Plan Proses Produksi: Sambal goreng ampela hati ayam 

No 

TKK 

Proses 

Produksi 
Potensi Bahaya 

Tindakan 

Pengendalian 

Batas 

Kritis 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas 
Frekuen

si 
PJ Aktivitas PJ 

1 Pemasak

an 

Biologi 

- Escherichia 

coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Shigella sp.  

Suhu 

pemasakan 

dikendalikan 

agar dapat 

mencapai 

suhu aman 

dan dapat 

menghilangk

an bahaya. 

Waktu yang 

dibutuhkan 

untuk proses 

pemasakan 

yaitu selama 

2 jam pada 

api sedang. 

Suhu 

masakan 

sambal 

goreng 

ampela 

hati ayam 

mencapai 

suhu 

130ºC  

dengan 

besaran 

api sedang 

selama 2 

jam 

Pemantauan 

pemasakan 

mencapai 

waktu 2 jam 

serta suhu 

sudah 

mencapai 

130ºC 

dengan 

besaran api 

sedang. 

Pada 

saat 

pemasak

an 

sambal 

goreng 

ampela 

hati 

ayam 

Para 

pekerja 

Bila suhu 

dan 

waktu 

belum 

mencapai 

batas 

yang 

ditemtuka

n, 

mengatur 

ulang 

agar lama 

pemanasa

n 

mencapai 

waktu 2 

jam serta 

suhu 

sudah 

mencapai 

130ºC 

dengan 

besaran 

api 

sedang. 

Kepala 

dapur 
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2 Pendingi

nan 

produk 

(holding 

time) 

Biologi 

- Escherichia 

coli 

- Escherichia 

coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Staphylococc

us aureus 

Suhu saat 

pendinginan 

produk dijaga 

yaitu tidak 

boleh <70ºC. 

- Suhu 

saat 

holding 

time 

yaitu 

tidak 

boleh 

<70ºC. 

- Batas 

aman 

waktu 

tunggu 

makanan 

matang 

maksima

l 2 jam. 

- Melakuka

n 

pemantaua

n suhu 

agar tidak 

mencapai 

dibawah 

70ºC. 

- Memastika

n waktu 

holding 

time tidak 

lebih dari 

2 jam. 

Pada 

waktu 

holding 

time 

sambal 

goreng 

ampela 

hati 

ayam 

Bagian 

pemasak

an 

sambal 

goreng 

ampela 

hati 

ayam 

Bila suhu 

yang 

dicapai 

sudah 

melebihi 

batas 

kritis 

(<70ºC)  

dan sudah 

melebihi 

2 jam, 

maka 

masakan 

sambal 

goreng 

ampela 

hati ayam 

dipanaska

n 

kembali. 

Kepala 

dapur 

3 Pengema

san 

Biologi 

- Escherichia 

coli 

- Escherichia 

coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Staphylococc

us aureus 

- Pengemasa

n oleh 

pekerja 

dilakukan 

dengan 

standar 

higine, 

dimana 

pekerja 

menggunak

- Pakaian 

pekerja 

yang 

standar 

sebelum 

memasu

ki lantai 

produksi 

(sarung 

tangan, 

- Para 

pekerja 

mengguna

kan 

perlengkap

an  

higienitas 

yang 

sesuai 

seperti 

Pada 

waktu 

pengema

san 

produk 

Para 

pekerja 

- Memasti

kan para 

pekerja 

menggu

nakan 

perlengk

apan 

higienita

s 

- Bila 

Kepala 

dapur 
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an masker 

dan sarung 

tangan. 

- Pengemasa

n 

dikendalika

n agar 

wadah yang 

digunakan 

cukup 

untuk 

makanan. 

apron, 

masker, , 

penutup 

kepala) 

(Sari, 

2010). 

- Wadah 

harus 

utuh, 

kuat, 

tidak 

karat dan 

ukuranny

a 

memadai 

dengan 

jumlah 

makanan 

yang 

akan 

ditempat

kan.Isi 

tidak 

boleh 

penuh 

untuk 

menghin

dari 

terjadi 

uap 

sarung 

tangan dan 

masker. 

- Memastika

n wadah 

sesuai 

standar 

dan 

pengisian 

makanan 

cukup dan 

tidak 

terlalu 

penuh. 

wadah 

diisi 

makanan 

terlalu 

penuh, 

menggan

ti wadah 

baru dan 

melakuk

an 

pengisia

n 

makanan 

ulang 



65 
 

65 
 

makanan 

yang 

mencair 

(kondens

asi). 

4 Pengirim

an 

Biologi 

- Escherichia 

coli 

- Escherichia 

coli 

O157:H7 

- Salmonella 

- Staphylococc

us aureus 

Pengiriman 

menggunaka

n mobil box 

tertutup agar 

tidak ada 

kontaminasi 

dari luar dan 

menjaga suhu 

makanan. 

Pengangk

utan untuk 

waktu 

lama, suhu 

harus 

diperhatik

an dan 

diaturagar 

makanan 

tetap 

panas 

pada suhu 

60ºC  

(Permenke

s no. 1096, 

2011). 

Memastikan 

mobil box 

bersih dan 

dalam 

keadaan 

tertutup (cek 

waktu 

pembersihan 

mobil) 

Pada 

saat 

sebelum 

pengirim

an 

Kepala 

dapur 

Membersi

hkan 

ulang 

mobil 

box. Bila 

mobil 

tidak bisa 

dibersihk

an, maka 

harus 

dibersihk

an ulang 

atau di 

ganti 

dengan 

transporta

si lain. 

Kepala 

dapur 

dan 

sopir 
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3.7.Tahap Verifikasi Metode Pengendalian HACCP 

3.7.1. Hasil Pengujian Pengecekan Suhu 

Pengujian pada produk sambal goreng ampela hati ayam yaitu pengecekan suhu mulai 

dari waktu selesai pemasakan, pendinginan (holding time), dan pengemasan dalam box. 

Hal tersebut dilakukan supaya suhu makanan tidak mencapai suhu yang masuk dalam 

zona bahaya, dimana mikroba dapat tumbuh dengan cepat. 

 

Tabel 13.  Pengujian Suhu Sambal goreng ampela hati ayam selama Waktu Pendinginan 

(Holding Time) Hingga Waktu Pengemasan 

Menit ke- 
Suhu rata-rata (oC) 

Tanggal 3 November 2017 Tanggal 11 November 2017 

0 127,5 ± 3,54 127,5 ± 3,54 

30 107,5 ± 3,54 112,5 ± 3,54 

60 92,5 ± 0,71 91,5 ± 2,12 

90 88 ± 1,41 86,5 ± 1,41 

120 72,5 ± 0,71 76,5 ± 2,83 

150 62,5 ± 0,71 65 ± 2,12 

180 52,5 ± 2,12 51,5 ± 2,12 
Bold: suhu batas kritis 

 

Berdasarkan  tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran suhu dilakukan selama 2 

hari dengan suhu yang menjadi batas kritis waktu pendinginan (holding time) yaitu di 

mulai pada menit ke-150 pada masing-masing hari. 

 

3.8.Dokumentasi HACCP  

Dokumentasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) meliputi pendataan 

tertulis seluruh program Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), sehingga 

program tersebut dapat diperiksa ulang dan dipertahankan selama waktu tertentu. 

Menetapkan dokumentasi mengenai semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip dan penerapannya (Cartwright, 2010). Dokumentasi HACCP berfungsi 

untuk mengingatkan dan mengkontrol sehingga para karyawan lebih mudah untuk 

melaksanakan prinsip HACCP. Adanya dokumentasi ini dapat memantau tingkat 

kedisiplinan dalam mematuhi peraturan kerja yang berlaku.  
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3.8.1. Dokumentasi Kualitas Mutu Bahan Baku Ampela Hati Ayam 

Pembuatan checklist untuk kualitas mutu ampela hati ayam berfungsi untuk memastikan 

bahwa bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu ampela hati ayam. Checklist 

dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 14. Checklist Kualitas Mutu Bahan Baku Ampela Hati Ayam 

Tanggal: 

Jumlah pegawai yang bekerja: 

Indikator Checklist (√) Paraf 1 Paraf 2 

Ampela hati ayam berwarna cerah    

Tekstur tidak lembek    

Tidak memiliki bau yang terlalu kuat 

(bau ampela hati segar) 

   

 

3.8.2. Dokumentasi Kualitas Air 

Pembuatan checklist untuk kualitas mutu air berfungsi untuk memastikan bahwa bahan 

baku air yang digunakan aman dan tidak mengandung koliform. Pengecekan kualitas air 

ini dilakukan 3 bulan sekali. Checklist dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

Tabel 15. Checklist Kualitas Mutu Air 

Tanggal: 

Jumlah pegawai yang bekerja: 

No. Bulan 

Konsentrasi 

(batas maksimal koliform 

50 CFU/ml) 

Keterangan Paraf 1 Paraf 2 

      

      

      

 

3.8.3. Dokumentasi Waktu Tunggu (Holding Time) 

Pembuatan checklist untuk waktu tunggu (holding time) berfungsi untuk mengingatkan 

para pekerja bahwa waktu tunggu menjadi bagian dalam titik kritis jika tidak dilakukan 

penanganan yang tepat dan benar. Checklist dapat dilihat pada Tabel 17. 
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Tabel 16. Checklist Waktu Tunggu (Holding Time) 

Jumlah pegawai yang bekerja:     Penanggung Jawab: 

Tanggal 

Waktu 

Paraf 1 Paraf 2 Selesai 

pemasakan 

Awal 

distribusi 

     

     

     

 

3.8.4. Dokumentasi Pendistribusian 

Pembuatan checklist untuk pendistribusian sangat berfungsi agar para pekerja menjadi 

disiplin dalam pendistribusian ke tempat tujuan. Checklist dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 17. Checklist Pendistribusian 

Tanggal:         

Jumlah pegawai yang bekerja:     Penanggung Jawab: 

No 
Tempat 

Pendistribusian 

Mobil 

Bersih 

(Ya/Tidak) 

Waktu  

Paraf 1 Paraf 2 
Berangkat 

Tiba di 

Tempat 

Distribusi  

       

       

       

 

3.8.5. Dokumentasi Atribut Pekerja selama Penyajian 

Pembuatan checklist atribut pekerja selama penyajian sangat berfungsi untuk 

mengingatkan para pekerja tentang kelengkapan atribut dalam melakukan penyajian dan 

meminimalkan kontaminasi silang. Checklist dapat dilihat pada Tabel 19. 

 

Tabel 18. Checklist Kelengkapan Atribut Pekerja selama Penyajian 

Tanggal:         

Jumlah pegawai yang bekerja:     Penanggung Jawab: 

Nama 

Pekerja 

Kelengkapan Atribut 
Paraf 1 Paraf 2 

Celemek Masker Sarung tangan 
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3.8.6. Dokumentasi Kebersihan Ruang Produksi  

Pembuatan checklist petugas kebersihan ruangan produksi berfungsi untuk menjaga agar ruang produksi tetap bersih sehingga mengurangi 

tingkat kontaminasi udara ruangan area produksi ke produk. 

 

Tabel 19. Checklist Kebersihan Ruang Produksi  

Bulan:  

Minggu ke: 

Area 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

PJ Jam PJ Jam PJ Jam PJ Jam PJ Jam PJ Jam PJ Jam 

Pemasakan               

Pencucian               

Penyimpanan bahan 

baku 

              

Penyimpanan alat               
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3.8.7. Dokumentasi Kebersihan Mobil Box 

Pembuatan checklist kebersihan mobil box berfungsi untuk menjaga agar mobil yang akan digunakan untuk pendistribusian tetap bersih 

sehingga dapat mengurangi tingkat kontaminasi yang ada dalam mobil box.  

 

Tabel 21. Dokumentasi Kebersihan Mobil Box  

 

Bulan : 

Minggu ke : 

No Hari/Tanggal 
Indikator Mobil Bersih (√) 

Paraf 1 Paraf 2 
Mobil keadaan bersih Box kering (tidak pada keadaan basah) Box tidak berbau 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       


