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3. HASIL PENELITIAN 

Awal dari penelitian ini, yaitu dilakukan pengamatan di dapur katering “A” yang berada 

di kota Semarang berdasarkan aspek-aspek GMP (Good Manufacturing Practices) dan 

SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure). Aspek-aspek tersebut menjadi dasar 

dalam pembuatan rencana HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) bagi 

katering “A” tempat observasi penelitian ini. 

 

3.1. Observasi Lapangan 

Katering “A” yang menjadi tempat observasi berlokasi di Banyumanik, Semarang. 

Katering “A” tersebut termasuk dalam kategori A3 dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011, dimana kategori A3 merupakan jasaboga 

yang membuka pelayanan bagi kebutuhan masyarakat umum, sehingga dalam 

pengolahannya menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. 

Observasi yang dilakukan ialah mulai tahap penanganan bahan baku, persiapan, proses 

produksi, sanitasi pekerja dan peralatan, kondisi dan lingkungan ruang produksi, 

pendistribusian, hingga penyajian makanan. Sampel yang menjadi objek dari penelitian 

ini yaitu galantin daging sapi yang menggunakan saus dan sayur pelengkap. Katering 

“A” belum mengetahui lebih jauh tentang  sistem keamanan pangan seperti prinsip 

HACCP termasuk GMP dan SSOP. Oleh karena itu, observasi mengenai penerapan 

prinsip SSOP dan GMP tersebut diperlukan agar tindakan pencegahan pada sumber 

bahaya dapat diupayakan sehingga tidak merugikan konsumen. Aspek-aspek dalam 

GMP maupun SSOP tersebut merupakan dasar dalam penerapan prinsip HACCP. Pada 

Tabel 1 disajikan penilaian hasil observasi penerapan GMP dan SSOP di katering “A”. 

 

Tabel 1. Hasil Observasi Penerapan SSOP di 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  

 Bagian dinding yang kena percikan air dilapisi 1 1  
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5. bahan kedap air. 

6. Pintu dan jendela dibuat dengan baik dan kuat.  

1 0 

Pintu pada ruang 

produksi 

berbentuk tirai 

plastik panjang, 

sehingga dapat 

memudahkan 

masuknya 

kontaminan dari 

luar ke dalam area 

produksi. 

 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 tidak 

dilakukan 

pengecekan 

secara berkala. 

 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 tempat 

mencuci pakaian. 

1 1 

 

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 

Beberapa pekerja 

masih 

menggunakan 

kosmetik, dan 

kuku masih 

panjang 

17. Pakaian kerja, dalam keadaan  bersih, rambut 1 1  
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pendek dan  tubuh bebas 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 

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 
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penangkap lemak. 

33. Tempat memasak terpisah secara jelas dengan 

tempat penyiapan makanan matang. 
1 1 

 

34. Lemari penyimpanan dingin dengan -5°C 

dilengkapi dengan termometer pengontrol. 
4 4 

 

35. Tersedia kendaraan khusus pengangkut makanan 3 3  

 Total 83 75  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil observasi penerapan SSOP pada 

katering “A” memiliki total nilai yaitu 75. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 untuk industri jasa boga golongan A3 memiliki 

ketentuan nilai minimal mencapai 74 dan maksimal mencapai 83, dimana apabila telah 

mencapai 74 atau 75 dari total maksimal dapat dikatakan bahwa sebanyak 92,5% telah 

memenuhi persyaratan secara keseluruhan. Beberapa aspek yang belum diterapkan 

secara maksimal seperti, pintu tidak didesain untuk mencegah masuknya kontaminasi, 

sumber air pada katering “A” belum terjamin keamanannya, pekerja belum seluruhnya 

menerapkan prinsip higienitas, penanganan makanan yang kurang tepat, fasilitas 

pencucian belum dibuat dengan tiga bak, saluran pembuangan limbah dapur tidak 

dilengkapi dengan penangkap lemak. 

 

Tabel 2. Hasil Observasi Penerapan GMP di 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 

 √ 
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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 padat - - 

 g. Tempat sampah tertutup √  

 h. Sarana pencucian √  

 i. Sarana toilet √  

 j. Penerangan cukup √  

 k. Ventilasi cukup √  

4. Sanitasi Alat Pengolahan 

 a. Kondisi alat pengolahan berjalan baik √  

 b. Kegiatan pembersihan cukup √  

 c. Alat pengolahan mudah dibersihkan √  

5. Hygiene 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 hatihati √  
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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 di atas, dapat diketahui bahwa hasil observasi di katering “A” yaitu 

sebanyak 83% dari aspek-aspek GMP dari Kepala BPOM RI Nomor HK.00/05.1.2569 

tahun 2004 telah diterapkan. Beberapa prinsip yang belum diterapkan seperti aspek 

kondisi umum sarana pengolahan, khususnya pada indikator bangunan yang belum 

dirancang untuk menghindari masuknya binatang pengerat, serangga dll. Aspek lain 

yang belum diterapkan yaitu, sanitasi ruang pengolahan dimana katering “A” belum 

memiliki sarana pengolahan limbah padat dan gas. Beberapa indikator pada aspek 

higienitas karyawan belum diterapkan seluruhnya oleh katering “A”, seperti karyawan 

tidak menggunakan seragam, penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Katering “A” 

juga belum pernah diadakan pelatihan karyawan tentang hygiene dan sanitasi, serta 

belum diadakan HACCP. 

 

3.1.1. Lokasi, Bangunan, dan Fasilitas 

Katering “A” memiliki dapur sebagai tempat produksi yang berada di bagian belakang 

katering, sedangkan bagian depan merupakan kantor. Berdasarkan tabel hasil observasi 

SSOP di katering “A” (Tabel. 1), menunjukkan bahwa katering memiliki lingkungan 

produksi yang bersih, tidak becek, dan tidak berdekatan dengan tempat pembuangan 

sampah, hal ini dikarenakan setelah melakukan produksi lalu dilakukan pembersihan. 

Area produksi katering “A” juga tidak tercium bau tidak sedap yang berasal dari sumber 

pencemaran. Kondisi lingkungan area produksi katering “A” tergolong dalam kondisi 

yang baik dan terpelihara. 
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Gambar 3. Area Produksi katering “A” 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Konstruksi bangunan pada katering “A” tergolong kuat, aman, serta terpelihara dengan 

baik, hal ini dapat terlihat bahwa seluruh konstruksi bangunan menggunakan dinding 

tembok bersemen seluruhnya. Dinding, sudut dinding maupun langit-langit katering 

tidak ditemukan debu dan sarang laba-laba. Dinding dan langit-langit pada area 

produksi tidak mengelupas, sehingga dapat dikatakan dinding serta langit-langit telah 

terpelihara dengan baik. Area produksi katering memiliki lantai yang kedap air, tidak 

retak, mudah dibersihkan dan terpelihara dengan baik. Area produksi tidak pengap, hal 

ini dapat dilihat dari sirkulasi udara yang melalui ventilasi posisinya berada di bagian 

atas dan dilengkapi dengan plastik penutup sehingga beberapa serangga terbang tidak 

dapat masuk melalui ventilasi. Aspek pencahayaan pada area produksi tergolong sesuai 

kebutuhan yang tidak remang-remang atau menyilaukan mata. Katering tersebut tidak 

memiliki pintu area produksi yang tahan lama dan kuat, hal ini dikarenakan pintu utama 

area produksi didesain menggunakan tirai plastik tebal yang tidak selalu tertutup 

sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang. Area penyiapan makanan 

masak pada katering “A” berada pada depan pintu utama area produksi yang menjadi 

jalur keluar masuk pekerja dan bahan baku, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya 

kontaminasi silang. 
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  Gambar 4. Pintu masuk dan ventilasi pada area produksi di katering “A” 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Fasilitas air bersih pada katering terutama untuk keperluan produksi memiliki skor yang 

tidak terlalu tinggi pada tabel hasil observasi SSOP, hal ini dikarenakan sumber air 

seluruhnya menggunakan air tanah yang belum tentu terjamin kebersihannya. Pengujian 

air pada katering tersebut hanya dilakukan sekali, dan tidak dilakukan pengujian ulang 

sehingga skor yang diberikan pada tabel checklist SSOP tidak terlalu tinggi. Fasilitas 

toilet serta tempat cuci tangan pada katering memiliki jumlah yang cukup, terdapat 

sabun serta mudah dibersihkan, namun tidak terdapat handuk atau alat pengering untuk 

pekerja. Pembuangan air limbah dari dapur maupun kamar mandi berjalan dengan 

lancar dan tidak menggenang, namun saluran pembuangan air kotor pada daerah dapur 

terbuka serta berjarak cukup jauh dengan area produksi. Katering “A” menggunakan 

tempat sampah yang tertutup yang berada pada bagian depan katering, sehingga tempat 

sampah yang berada pada ruang produksi hanya bersifat sementara saja. Tempat sampah 

di ruang produksi yang telah penuh kemudian dibuang pada tempat pembuangan 

tertutup yang berada di depan katering.  

  

Gambar 5. Tempat pencucian dan proses pencucian peralatan 
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Gambar 6. Tempat sampah tertutup dan tempat sampah sementara  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 
Gambar 7. Fasilitas pest control pada area produksi 

 

3.1.2. Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Bahan baku berupa daging sapi giling yang digunakan untuk produksi galantin di 

katering “A” berasal dari pemasok yang berjualan di pasar Johar, Semarang dimana 

pemasok tersebut telah dipercaya oleh pihak katering. Daging sapi giling dari pemasok 

akan datang sehari sebelum deadline pemesanan menu galantin, pengirimannya 

dibungkus menggunakan kantong plastik dan dikirim menggunakan motor. Proses 

penerimaan bahan baku tidak dilakukan pengolahan khusus pada daging sapi giling, 

namun pekerja yang bertugas akan melakukan pengecekan secara visual meliputi warna, 

tekstur, aroma, serta kebersihan bahan baku. Daging sapi giling yang tidak layak atau 

tidak sesuai dengan standar katering, akan dikembalikan lalu pemasok akan mengganti 

dengan bahan baku yang lebih baik. Tahap penyortiran tersebut dilakukan pada seluruh 

bahan baku, hal ini memiliki tujuan agar setiap bahan baku yang akan di produksi 

memiliki kualitas yang tergolong baik. Setiap daging sapi giling yang datang akan 
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selalu langsung diolah dan tidak dilakukan penyimpanan berhari-hari. Sedangkan, 

bahan baku sayuran pelengkap untuk menu galantin sendiri, seperti buncis, kentang, dan 

wortel terdapat perlakuan khusus terlebih dahulu pada saat tahap penerimaan. Sayuran 

pelengkap yang telah lolos tahap penyortiran akan langsung dikupas, dipotong, 

selanjutnya akan disimpan dalam chiller di bagian sayuran dan keesokan harinya akan 

diolah lebih lanjut, dimana apabila hendak digunakan maka dilakukan pencucian 

terlebih dahulu. Katering “A” hanya menyediakan bahan baku utama untuk memenuhi 

kebutuhan pemesanan saja sehingga tidak dilakukan penyimpanan berhari-hari untuk 

bahan baku utama seperti sayuran dan daging. 

 
Gambar 8. Daging sapi giling bahan baku galantin 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Bahan tambahan makanan yang digunakan untuk membuat menu galantin seperti 

bumbu-bumbu dan rempah-rempah disimpan menggunakan wadah terpisah dalam rak 

penyimpanan. Bahan tambahan makanan yang akan digunakan disimpan di dapur 

katering, sedangkan bahan tambahan makanan lain yang masih dalam kemasan asli 

disimpan dalam gudang tersendiri. Penyimpanan bahan tambahan makanan di gudang 

tersebut, telah sesuai pada tabel hasil observasi GMP (Tabel. 1) yaitu ruang pengolahan, 

bahan jadi hendaknya terpisah, menerapkan sistem first in first out (FIFO) dan disimpan 

secara teratur pada bahan baku, maupun pada bahan tambahan makanan. 

 

3.1.3. Proses Produksi 

Menu galantin pada katering “A” memiliki tahapan produksi dimulai dari penerimaan 

bahan baku utama, pencampuran bumbu-bumbu, pengemasan dalam cetakan, 

pengukusan, penggorengan, pengemasan, dan pendistribusian. Daging sapi giling yang 

datang dan telah lolos tahap pengecekan, kemudian langsung ditempatkan dalam wadah 

untuk diproses lebih lanjut. Bahan baku sayuran setelah melalui tahapan sortasi pada 
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penerimaan bahan, selanjutnya akan dilakukan perlakuan khusus seperti pencucian, 

pemotongan, dan penyimpanan dalam chiller. Setelah itu keesokan harinya akan 

diproses lebih lanjut. Tahapan proses produksi menu galantin daging sapi dapat dilihat 

pada diagram alir dibawah ini : 
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Bahan baku 
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Gambar 9. Diagram alir tahapan pembuatan galantin daging sapi 

Didinginkan 

selam 1-2 jam 
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Diagram alir tahapan pembuatan menu galantin dapat dilihat pada gambar diatas, 

dimana tahapan tersebut dimulai pada tahap penerimaan bahan baku, sehari sebelum 

deadline pemesanan menu galantin. Daging sapi yang diterima oleh katering merupakan 

daging sapi giling, sehingga apabila daging tersebut layak untuk digunakan atau lolos 

tahap pengecekan maka langsung ditempatkan dalam wadah dan diproses lebih lanjut. 

Bahan baku sayuran (wortel, kentang, buncis) yang lolos tahap penyortiran, selanjutnya 

dilakukan tahap pengupasan dan pemotongan. Tahapan pemotongan dilakukan di atas 

telenan, dan sayuran secara langsung kontak dengan tangan pekerja. Sayuran yang telah 

dipotong, dimasukkan dalam plastik yang berbeda pada setiap jenis sayuran dan 

disimpan dalam chiller yang bersuhu sekitar ±14
o
C selama semalam, selanjutnya 

keesokan harinya akan diproses lebih lanjut. Penyimpanan sayuran dalam chiller 

diletakkan pada bagian tersendiri yang tidak tercampur dengan bahan lain, dan 

penyimpanan sayuran hanya dilakukan paling lama 1-2 hari. Tahap perebusan sayuran 

dilakukan 1-2 jam sebelum deadline pemesanan menu galantin. 

 

  
Gambar 10. Chiller di area produksi tempat penyimpanan sayuran dan bahan lain 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

Daging sapi giling dalam wadah, dicampur dengan bumbu-bumbu lain menggunakan 

tangan secara langsung hal ini dapat dilihat pada Gambar 11. Pada tabel checklist SSOP 

terdapat aspek tangan pekerja harus memiliki kuku yang pendek dan tubuh terbebas dari 

perhiasan, namun terdapat beberapa pekerja yang masih memiliki kuku panjang dan 

menggunakan perhiasan. Hal tersebut dapat berpotensi sebagai salah satu sumber 

kontaminasi apabila pekerja melakukan kontak secara langsung dengan bahan pangan. 

Tahap pengukusan galantin dilakukan selama 2 jam.  
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Gambar 11. Tahap pencampuran      Gambar 12. Kondisi pekerja ketika 

galantin       mengolah bahan galantin    

Sumber : Dokumentasi pribadi    Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

Proses produksi galantin terdapat tahap pendinginan pada suhu ruang setelah galantin 

melalui tahap pengukusan, proses pendinginan tersebut dilakukan selama kurang lebih 

2-3 jam pada suhu ruang hingga tidak panas, setelah itu masuk tahap penggorengan. 

Proses penggorengan galantin menggunakan peralatan yang dicuci terlebih dahulu. 

Galantin yang telah digoreng mengalami waktu tunggu pada tahap pendinginan suhu 

ruang, kemudian galantin dipotong setelah itu dikemas. Galantin yang telah digoreng 

tersebut mengalami waktu tunggu selama 3-4 jam. 

 

 
Gambar 13. Tahap penggoreng galantin 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

 



32 
 

 
 

  
Gambar 14. Tahap penyiapan galantin dalam kemasan dos 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Proses produksi saus tomat untuk menu galantin, dimulai dengan tahap pencucian yang 

dilakukan menggunakan air mengalir. Pemotongan tomat menggunakan telenan dan 

pisau yang tidak dibersihkan terlebih dahulu sehingga masih terdapat kotoran pada 

telenan seperti yang terlihat pada Gambar 15. Tomat yang telah dipotong kemudian 

dihaluskan menggunakan blender yang sebelumnya telah dicuci terlebih dahulu. Saus 

tomat untuk menu galantin yang telah jadi tidak mengalami pemanasan ulang pada 

pemesanan nasi dus, karena setelah saus dingin langsung dimasukkan ke dalam plastik. 

Pendinginan saus galantin dapa dilakukan hingga 2-3 jam pada suhu ruang, yang 

memungkinkan saus tersebut mengalami kontak secara langsung dengan udara. 

 

  
Gambar 15. Tahap pemotongan bahan saus galantin 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

3.1.4. Tempat Produksi dan Sanitasi 

Katering “A” memiliki ruang produksi dalam satu tempat namun terdapat pemisahan 

pada tiap-tiap bagiannya, seperti area produksi berada dibagian kiri, rak penyimpanan 
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peralatan berada dibagian kanan yang bersebelahan dengan tempat penerimaan bahan 

baku, dan tempat pencucian bahan baku dan peralatan berada dibagian belakang ruang 

produksi. Ruang penyimpanan bahan tambahan makanan dan ruang produksi berbasis 

bakery berada ditempat tersendiri. Ruang produksi di katering “A” terpisah dengan area 

penyajian atau penyiapan makanan matang, ruang tersebut berada didepan ruang 

produksi. Hasil observasi ini sesuai dengan salah satu persyaratan GMP yaitu, 

hendaknya ruang bahan baku, ruang pengolahan, serta ruang makanan jadi terpisah. 

 

 
Gambar 16. Area penyiapan makanan matang 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

Tempat produksi katering “A” memiliki bangunan cukup luas untuk melakukan 

kegiatan pengolahan, bangunan dirawat dengan baik, penerangan dan ventilasi pada 

ruang pengolahan cukup. Hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya sarang laba-laba 

pada dinding dan langit-langit, serta telah dilakukannya jadwal pembersihan rutin pada 

ruang pengolahan. Kondisi bangunan ruang pengolahan yang mudah dimasuki oleh 

binatang pengerat, serangga, sehingga hal ini tidak sesuai dengan salah satu persyaratan 

GMP.  Konstruksi bangunan katering “A” tergolong kuat dan tahan lama, hal ini dapat 

dilihat pada bangunan yang menggunakan semen dengan dinding dan langit-langit yang 

tidak mengelupas, sehingga dapat melindungi pekerja, bahan makanan, mesin maupun 

peralatan. Sebagian dinding pada area produksi didesain menggunakan keramik, hal ini 

bertujuan agar mudah dibersihkan serta tidak menyerap air. Peralatan sanitasi ruang 

pengolahan diletakkan berdekatan dengan tempat pencucian peralatan masak, yaitu di 

area belakang ruang pengolahan. Salah satu prinsip sanitasi lingkungan ruang produksi 

pada tabel checklist GMP yaitu memiliki fasilitas pembuangan limbah padat, cair, dan 
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gas. Katering “A” memiliki fasilitas pembuangan limbah padat, cair, dan gas namun 

hanya memiliki fasilitas pengolahan limbah cair saja. 

 

 
Gambar 17. Dinding area produksi didesain menggunakan keramik 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

Tempat pembuangan sampah disediakan pada ruang produksi, dimana tempat sampah 

tersebut hanya digunakan sebagai tempat penampung sementara saja. Tempat 

penampung sampah sementara yang telah penuh, akan dibuang dalam tong sampah 

tertutup yang berada di depan katering. Tempat pencucian peralatan yang berada di area 

belakang ruang produksi digunakan untuk mencuci bahan baku sekaligus peralatan. 

Salah satu syarat prinsip SSOP, dalam pencucian sebaiknya menggunakan tiga bak 

pencucian, yaitu pencucian, pembilasan, dan pemberian desinfektan. Sanitasi peralatan 

pada katering “A” hanya menggunakan dua bak pencucian saja yaitu pencucian dan 

pembilasan, sehingga nilai yang diberikan pada prinsip tersebut dalam tabel checklist 

SSOP tidak terlalu tinggi. Peralatan yang telah dicuci kemudian ditiriskan pada rak 

penirisan yang berada di dekat tempat pencucian. Sanitasi ruang pengolahan katering 

“A” dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan produksi.  

 

3.1.5. Kondisi Peralatan dan Higienitas Pekerja 

Penyimpanan peralatan-peralatan masak pada katering “A” dilakukan menggunakan 

rak-rak yang tertata pada ruang penyimpanan peralatan. Peralatan panci-panci stainless 

steel tidak diletakkan dalam rak, namun diletakkan di bagian bawah. Penyimpanan 

peralatan tersebut telah dibagi sesuai dengan tipe peralatan. Ruang penyimpanan 

peralatan berada di dekat tempat pencucian peralatan, dan bersebelahan dengan ruang 

penerimaan sekaligus persiapan bahan baku sayuran. 
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Gambar 18. Tempat penyimpanan peralatan produksi 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
 

Pekerja pada katering “A” sebagian besar wanita, namun adapula pria. Sebagian besar 

pekerja belum melakukan upaya yang higienis pada saat proses pengolahan, seperti 

tidak menggunakan sarung tangan ketika mencampur bahan, tidak menggunakan 

penutup kepala, tidak menggunakan seragam pekerja, beberapa masih menggunakan 

perhiasan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja maupun setelah 

menggunakan toilet sudah dilakukan oleh sebagian besar pekerja, walaupun masih 

terdapat beberapa yang belum melakukannya. Pekerja wanita yang memiliki rambut 

yang panjang telah mengikat rambutnya, untuk mengurangi risiko kontaminasi fisik ke 

makanan selama proses pengolahan. Pekerja di katering “A” seluruhnya dalam keadaan 

sehat, dan apabila pekerja sakit ringan yang menunjukkan gejala penyakit menular atau 

sakit berat tidak diperkenankan masuk ke area produksi khususnya melakukan 

pengolahan makanan. Katering “A” juga menyediakan fasilitas bagi pekerja yang sakit, 

seperti menyediakan kotak P3K, dan obat-obatan secara umum. 

    
Gambar 19. Pekerja menggunakan   Gambar 20. Pekerja menggunakan 

perhiasan      sarung tangan 

Sumber : Dokumentasi pribadi   Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.2. Analisa Bahaya 

Bahaya yang dianalisa menu galantin di katering “A” dimulai dari tahap penerimaan 

bahan baku hingga pendistribusian serta penyajian makanan. Pengamatan analisa 

bahaya ini bertujuan untuk dapat mengetahui potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi 

yang terdapat pada bahan baku dan selama proses produksi menggunakan studi literatur 

Pengamatan analisa bahaya dilanjutkan dengan penggolongan termasuk bahaya yang 

signifikan atau tidak, sehingga nantinya dapat dilakukan penanganan yang tepat. 

 

 Analisa Bahaya pada Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Pengamatan analisa bahaya menu galantin di katering “A” dimulai dengan menganalisa 

potensi bahaya yang terdapat pada bahan baku. Menu galantin ini menggunakan bahan-

bahan yaitu, daging sapi giling, buncis, wortel, kentang, tomat, susu kental manis, telur, 

air, kecap manis, bawang merah dan bawang bombay, tepung roti, margarin, tepung 

maizena, serta bumbu penyedap (garam, gula pasir, lada bubuk, pala bubuk). Bahan 

utama yang digunakan dalam pembuatan menu galantin, yakni daging sapi berpotensi 

terkontaminasi beberapa bakteri, bakteri-bakteri tersebut dimungkinkan telah ada dari 

pemasok dan pada saat awal kedatangan bahan. Sebagian besar bahan baku berpotensi 

terkontaminasi mikroba dari pemasok dan sejak awal kedatangan. Penanganan bahan 

baku yang tidak tepat dapat menjadikan mikroba tetap ada dan mungkin dapat 

berkembang pesat. Mikroba-mikroba dalam bahan pangan tersebut dapat berdampak 

pada kesehatan konsumen. Tabel 3 merupakan tabel analisa bahaya bahan baku serta 

penjelasan setiap bahaya yang diperkirakan tersebut termasuk signifikan atau tidak 

signifikan. Bahaya yang termasuk signifikan ditentukan dari tabel severity yang 

merupakan tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan dari bahaya tersebut dan 

frekuensi kemungkinan terjadi. Beberapa analisa bahaya pada bahan baku diperkuat 

dengan beberapa kejadian foodborne outbreaks yang terjadi di beberapa wilayah serta 

jumlah korban dalam kejadian tersebut. 
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Tabel 3. Analisa Bahaya Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. Bahan Baku Sumber Bahaya Potensi Bahaya S/TS 
Keterangan 

Outbreaks Sakit RS Meninggal Lokasi, Tahun 

1. Air Air yang digunakan sebagai bahan 

baku merupakan air tanah yang 

keamanannya belum terjamin. 

Biologi :   

Escherichia coli 

O157:H7 

S 15 154 - 1 United States, 

2003-2012 

     

11 3 - - Missouri 

(negara bagian 

AS), 2010 

     
1 30 - - Riau, Februari 

2017 

     

E. coli O157:H7 merupakan salah satu Enterohemorrhagic 

Escherichia coli (EHEC) yang bersifat patogen karena 

menghasilkan shiga like toxin yang dapat mengakibatkan 

muntah, diare berdarah dan kematian (Rinca et al., 2016). 

Menurut Nwachuku et al. (2008), sebanyak 26,3% air tanah 

yang digunakan sebagai salah satu sumber air di pedesaan 

negara India terkontaminasi E. coli termasuk  E. coli O157:H7. 

E. coli hidup dalam saluran pencernaan hewan dan manusia 

yang mudah mencemari air, air yang digunakan untuk mencuci 

peralatan dan bahan makanan dapat menyebabkan terjadinya 

kontaminasi (Supardi & Sukamto, 1999). Berdasarkan pengujian 

air tanah yang digunakan di katering “A” didapatkan hasil 

bahwa kandungan total bakteri coliform sebesar 68,230 

CFU/100 ml, dimana hasil tersebut melebihi standar Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 bahwa batas 

maksimal total bakteri coliform yaitu 50 CFU/ 100 ml. 
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   Salmonella typhi S 70 - - - 

Montana 

(negara bagian 

US), Agustus 

2004 

     

Salmonella typhi merupakan kuman patogen penyebab demam 

tifoid. Penyakit tersebut dapat diakibatkan karena rendahnya 

penyediaan air bersih, perebusan air tanah untuk keperluan 

minum, pembangunan dan pemakaian WC yang kurang tepat 

(Cita, 2011). 

   Shigella sonnei S 22 - - - 

Florida 

(negara bagian 

US), 2011 

     

Shigella sonnei merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit 

gastrointestinal. Bakteri ini juga terbukti  terdapat pada tinja dan 

pada air minum yang terkontaminasi dari beberapa kasus di 

Yunani (Alamanos et al., 2000).  

   
Kimia : 

Logam Fe dan Zn 
S 

Beberapa air tanah memiliki potensi tercemar oleh logam Besi 

(Fe) dan Seng (Zn) (Rahayu et al., 2013). Berdasarkan penelitian 

Febrina & Ayuna (2015) dapat diketahui bahwa, setiap sumber 

air tanah dari lima sampel yang berbeda mengandung unsur 

logam besi (Fe) yang melebihi baku mutu. Kisaran kadar logam 

berat Zn yang mencemari tanah dapat mencapai 10-300 ppm 

(Pickering, 1980). Logam Zn yang masuk dalam tubuh dapat 

terakumulasi dalam otot, hati, ginjal, pankreas. Logam Fe 

dengan dosis tinggi dalam tubuh dapat merusak dinding usus 

(Ika, 2008). 
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2. Daging Sapi Penanganan, sanitasi kurang baik 

menyebabkan terjadinya 

kontaminasi yang berasal dari 

lingkungan, peralatan, maupun 

pekerja. Proses pendistribusian 

dari pasar ke katering yang dapat 

menambah kontaminasi. 

Biologi :  

Escherichia coli 

O157:H7 

 

S 78 1.144 36 5 United States, 

2003-2012 

5 40 16 1 United States, 

2014 

E. coli O157:H7 menghasilkan shiga like toxin yang dapat 

mengakibatkan muntah, diare berdarah dan kematian (Rinca et 

al., 2016). Hasil penelitian Rinca et al. (2016) menunjukkan 

bahwa dari 60 sampel feses sapi Bali asal Kuta Selatan, 5 

diantaranya positif terdapat E. coli O157:H7. Menurut Sigit 

(2006) salah satu bakteri patogen yang ditularkan oleh lalat yaitu 

Escherichia coli. Lalat menularkan agen penyakit melalui mulut, 

feses akibat organisme patogen yang diperoleh dari sampah, 

pasar, limbah buangan rumah tangga. 

   Salmonella sp S 8.256 - 2.290 29 
Amerika 

Serikat, 2010 

     1.939 358 44 - Manado, 2010 

     

Salmonella sp berasal dari produk ternak, seperti daging sapi, 

daging unggas, telur yang dimasak setengah matang (Mead et 

al., 1999).  

   

Staphylococcus aureus S Pangan yang dapat tercemar bakteri ini adalah produk pangan 

yang kaya protein, misalnya daging, ikan, susu, dan daging 

unggas (Mead et al., 1999). 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 

(Han et al., 2005).  
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Bacillus anthracis S B. anthracis menyebabkan penyakit antraks pada hewan dan 

manusia. Sporanya sangat tahan selama bertahun-tahun pada 

suhu pembekuan, di dalam tanah dan kotoran hewan (Spencer, 

2003). Spora tersebut tahan 25 – 30 tahun di dalam tanah kering, 

sehingga dapat menjadi sumber penularan penyakit baik bagi 

manusia maupun ternak (Soejoedono, 2004). 

3. Bawang merah 

dan bawang 

bombay 

Pencucian yang kurang bersih 

memungkinkan adanya residu 

pestisida. 

Kimia :  

Residu pestisida 

TS Di Indonesia, produk holtikultura salah satunya bawang merah 

mengandung residu pestisida (Amilia et al., 2016). Usaha tani 

bawang merah di Yogyakarta menggunakan pestisida 

(insektisida, fungisida, dan herbisida) sejak masa persiapan 

tanam. Residu pestisida tersebut dapat sampai ke manusia 

melalui pernafasan ataupun pencernaan bersama makanan dan 

air minum (Atmawidjaja et al., 2004).  Residu pestisida dapat 

dikurangi melalui proses pencucian, pengupasan kulit, serta 

perebusan (Fitriadi & Putri, 2016). 

4. Lada bubuk Penyimpanan dengan wadah yang 

kurang tepat dan didukung dengan 

lingkungan yang lembab dapat 

menyebabkan penurunan kualitas. 

Biologi :  

Escherichia coli 

TS Hasil penelitian Nurdjannah (1999b), menjelaskan bahwa lada 

putih di Bangka mengandung E. coli.  menjelaskan bahwa 

perontokan buah lada dengan cara diinjak-injak serta 

penjemuran yang sangat sederhana membuka peluang terjadinya 

kontaminasi oleh debu, kotoran binatang peliharaan, maupun 

mikroorganisme. 

   

Aspergillus sp. TS Lada berpotensi terkontaminasi beberapa spesies jamur, menurut 

Freire et al. (2000) terdapat 42 spesies jamur yang ditemukan 

lada putih dan hitam di Brazil dimana diantaranya ada yang 

menghasilkan toksin yaitu Aspergillus flavus. Lada memiliki 

senyawa antimikroba yaitu piperin (Selvendiran et al., 2003). 

5. Mentega Penyimpanan pada suhu yang 

kurang tepat. 
Biologi : 
Pseudomonas sp 

TS Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2016), 

sampel mentega yang disimpan pada suhu 25
o
C mengalami 

peningkatan jumlah bakteri Pseudomonas sp. dari hari pertama 

hingga hari terakhir penyimpanan.  Mentega yang digunakan 

yaitu mentega dalam kemasan, yang memiliki label dan 

berstandar SNI. 
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6. Susu kental 

manis kemasan 

kaleng 

Suhu penyimpanan yang kurang 

tepat. 
Biologi :  

Aspergillus flavus  

TS Kerusakan susu kental manis dapat disebabkan proses 

pengemasan dalam kaleng yang tidak sempurna dan 

penyimpanan produk dengan suhu yang tidak tepat (Robinson, 

2002). Pada penelitian Dina & Nermeen (2016), mendeteksi 

adanya beberapa jenis kapang dan khamir pada beberapa sampel 

susu kental manis di Menofia, Mesir. Salah satu kapang dan 

khamir yang terdeteksi ialah Aspergillus flavus dan Candida sp. 

Menurut Leila et al. (2010), kapang genus Aspergillus spp. dapat 

menghasilkan aflatoksin. Menurut Santana dan Erturanz (2010), 

khamir genus Candida bersifat patogen karena dapat 

menyebabkan penyakit seperti diare, gangguan usus, dan 

peradangan mulut.  Susu kental manis dalam kemasan memiliki 

label dan berstandar SNI, serta apabila kemasan telah dibuka 

langsung digunakan sampai habis. 

7. Telur Sanitasi dari peternakan dan 

pasar, serta tempat dan suhu 

penyimpanan telur yang tidak 

sesuai dapat menjadi sumber 

kontaminasi. 

Biologi :  

Salmonella enterica 

serotype Enteritidis (S. 

Enteritidis) 

S 4 28 - - United States, 

2014 

     

Salmonella sp. dapat menginfeksi manusia melalui media 

produk asal hewan seperti telur, daging, produk daging (Nutt et 

al., 2003). Cemaran Salmonella sp. pada telur terjadi pada proses 

produksi, suhu pemasakan, serta kurangnya sanitasi dan 

higeinitas di peternakan (Bahri, 2002). 

   

Escherichia coli S E.coli dapat masuk dan mencemari telur melalui induk ayam 

yang terinfeksi, kontaminasi feses serta pembersihan kulit telur 

dari kotoran, pengangkutan dan pengemasan yang dapat 

mengakibatkan kulit telur retak, serta lingkungan sekitar yang 

tercemar. Bakteri E.coli dapat menghasilkan toksin yang 

menyebabkan diare, diare akut, infeksi saluran kemih dll (Ulfah 

et al., 2017).  
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8. Saus tomat Penyimpanan pada wadah yang 

tidak tertutup, dapat berpotensi 

terjadinya kontaminasi. 

Biologi :  

Escherichia coli 

S Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mansauda et al. (2014), 

menjelaskan bahwa 12 sampel saus tomat jajanan bakso tusuk di 

Manado terkontaminasi oleh E. coli. Wadah saus tomat yang 

dibiarkan terbuka, sanitasi wadah saus tomat yang kurang bersih, 

serta lingkungan tempat penyimpanan belum tentu bersih 

memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri patogen (Hartati, 

2012).  

   

Staphylococcus aureus S Saus tomat yang disimpan dalam keadaan yang tidak tertutup 

rapat berpotensi terkontaminasi oleh salah satu bakteri yaitu 

Staphylococcus aureus (Santi, 2009).  Berdasarkan penelitian 

Nadifah et al, (2014), dari 10 sampel saus tomat sebanyak 30% 

diantaranya tergolong tidak layak konsumsi karena angka 

cemaran bakterinya melebihi standar SNI yaitu >10
4
 CFU/ml.  

9. Sayur 

pelengkap 

(wortel, 

kentang, 

buncis) 

Penanganan, pengolahan, serta 

sanitasi yang kurang baik. 
Kimia :  

Residu pestisida 

TS Di Indonesia, produk holtikultura seperti bawang merah, 

kentang, wortel, tomat mengandung residu pestisida (Amilia et 

al., 2016). Residu pestisida dapat dikurangi melalui proses 

pencucian, pengupasan kulit, serta perebusan (Fitriadi & Putri, 

2016). 

Biologi :  

Salmonella sp, 

Escherichia coli 

S Menurut Crowe (2015), Salmonella sp., Escherichia coli 

merupakan bakteri patogen penyebab foodborne outbreaks pada 

sayuran, buah, dan daging. Sayuran yang digunakan sebagai 

bahan baku dicek secara visual terlebih dahulu, lalu dilakukan 

penanganan seperti pengupasan, pemotongan dan penyimpanan 

dalam chiller yang tidak dicampur dengan bahan lain. 

10. Minyak 

Goreng 

Suhu dan tempat penyimpanan 

yang kurang tepat, serta 

penggunaan minyak goreng 

secara berulang. 

Kimia :  

Radikal bebas 

peroksida dan 

hidroperoksida hasil 

dari reaksi oksidasi 

minyak goreng 

TS Minyak goreng dalam kemasan lebih kecil kemungkinannya 

dalam mengalami oksidasi dibandingkan minyak goreng curah. 

Paparan cahaya, oksigen, dan suhu tinggi dapat mempercepat 

terjadinya oksidasi  pada minyak goreng (Nurhasnawati et al., 

2015). 
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11. Tepung 

(tepung roti, 

tepung 

maizena) 

Penyimpanan pada dengan 

lingkungan yang lembab dapat 

menyebabkan penurunan kualitas. 

Biologi :  

Aspergillus flavus 

TS Berdasarkan penelitian Kusumaningrum et al. (2010), pada 

produk setengah jadi olahan jagung yaitu tepung dari 10 sampel 

sebanyak 30% tercemar kapang A. flavus.  Kapang A.flavus 

merupakan kapang penghasil aflatoksin, dimana toksin tersebut 

bersifat karsinogenik, serta mutagenik bagi manusia 

(Kusumaningrum et al., 2010). Tepung roti dan tepung jagung 

yang digunakan yaitu tepung dalam kemasan, yang memiliki 

label dan berstandar SNI. 

12. Plastik cetakan 

adonan 

galantin 

Monomer plastik pembungkus 

galantin yang dapat mengalami 

migrasi ke dalam galantin apabila 

mengalami pemanasan dengan 

suhu tinggi. 

Kimia :  

Bahan aditif plastik 

polietilen seperti 

plasticizer, stabilizer, 

dan antioksidan 

TS Plastik yang digunakan tergolong  food grade, sehingga 

tergolong aman untuk makanan. Plastik cetakan adonan galantin 

ini menjadi tidak aman apabila digunakan untuk membungkus 

bahan yang akan melalui proses pemanasan suhu tinggi.  Bahan-

bahan aditif plastik jenis plasticizer, stabilizer, dan antioksidan 

dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas dengan 

kemasan plastik dan mengakibatkan keracunan (Irawan & 

Supeni, 2013). 



44 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 3 analisa bahan baku diatas dapat diketahui bahwa, bahan baku 

dengan potensi bahaya yang tergolong signifikan ialah daging sapi, air, telur, saus 

tomat, dan sayuran pelengkap. Bahaya biologi yang terdapat pada sebagian besar bahan 

baku yaitu Escherichia coli dan Salmonella sp. Bahaya fisik pada bahan baku tidak ada 

yang tergolong signifikan, yang berpotensi mempengaruhi kesehatan konsumen. Bahaya 

kimia pada bahan baku yang mungkin dapat memberikan dampak pada kesehatan 

konsumen yaitu logam Fe dan Zn pada air tanah. 

 

 Analisis Bahaya pada Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Pengamatan analisa bahaya menu galantin di katering “A” selanjutnya yaitu 

menganalisa potensi bahaya yang terdapat pada proses. Pembuatan menu galantin ini 

terdiri dari beberapa tahapan diantaranya, penerimaan bahan baku, pencucian bahan dan 

peralatan, pemotongan sayuran dan galantin, pencampuran adonan galantin dengan 

bumbu, penggorengan, penyimpanan sayuran dalam chiller, perebusan sayuran, 

pengukusan galantin, waktu tunggu (holding time), pengemasan dalam dos, serta 

pendistribusian. Analisa bahaya pada setiap tahapan proses produksi dilihat potensi 

bahaya yang dapat mengkontaminasi dari awal hingga akhir proses. Penanganan bahan 

baku yang tidak tepat dapat menjadikan mikroba yang mengkontaminasi pada setiap 

tahapan tetap ada dan mungkin dapat berkembang pesat. Mikroba-mikroba dalam bahan 

pangan tersebut dapat berdampak pada kesehatan konsumen. Tabel 4 merupakan tabel 

analisa bahaya proses produksi galantin serta penjelasan setiap bahaya yang 

diperkirakan tersebut termasuk signifikan atau tidak signifikan. Bahaya yang termasuk 

signifikan ditentukan dari tabel severity yang merupakan tingkat keparahan yang dapat 

ditimbulkan dari bahaya tersebut dan frekuensi kemungkinan terjadi. 
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Tabel 4. Analisa Bahaya Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. Proses Produksi Sumber Bahaya Potensi Bahaya S/TS Keterangan 

1. Penerimaan 

Bahan 

Pasar tempat pemasok daging.  

Tangan pekerja yang belum tentu 

terjamin kebersihannya. 

Penerimaan bahan diletakkan di 

lantai. 

Biologi : 
Escherichia coli 

S Cemaran bakteri E. coli pada daging dapat diakibatkan 

kurangnya sanitasi dan higienitas pada Rumah Pemotongan 

Hewan (RPH), pengangkutan daging menggunakan truk 

terbuka dari RPH menuju pasar tradisional, dan pada pasar 

tradisional (Hafriyanti et al., 2008). 

Salmonella sp S Menurut penelitian Wowon (2003), cemaran koliform seperti 

Salmonella dapat disebabkan karena pekerja melakukan 

kegiatan produksi hanya menggunakan tangan kosong saja 

tanpa menggunakan pelindung seperti sarung tangan. Data 

penelitian Fathonah (2005) menunjukkan bahwa, 5% dari 

jumlah penyakit yang dilaporkan di Inggris dan Wales, 10% 

di New South Wales dan 20% di Amerika disebabkan oleh 

bahan pangan yang terkontaminasi langsung oleh pekerja 

yang menangani makanan. 

Staphylococcus 

aureus 

S Kontaminasi yang disebabkan oleh S. aureus dapat terjadi 

akibat kurangnya sanitasi pekerja yang langsung kontak 

dengan bahan pangan (Sabbithi et al., 2014).  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 (Han et al., 2005). 

2. Pemotongan 

sayuran  

Tangan pekerja yang belum tentu 

terjamin kebersihannya. Tidak ada 

sistem pemisahan dalam 

penggunaan pisau dan telenan 

untuk bahan yang berbeda. 

Biologi : 
Escherichia coli 

S Menurut NSW (2012), pisau serta telenan yang digunakan 

pada proses produksi berpotensi menyebabkan kontaminasi 

E. coli. Pisau dan telenan yang digunakan yaitu berfungsi 

untuk memotong bahan baik mentah atau matang, tidak ada 

sistem pemisahan bahan tertentu dalam penggunaan peralatan 

tersebut, serta ketika hendak digunakan tidak dicuci terlebih 

dahulu. 
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Salmonella sp S Menurut penelitian yang dilakukan Amaechi & Ezeronye 

(2006) sebanyak 15-27% terdapat kontaminasi bakteri 

Salmonella sp. yang bersumber dari proses pemotongan dari 

tangan pekerja yang kontak langsung dengan bahan pangan. 

Pekerja tidak mencuci tangan terlebih dahulu ketika hendak 

melakukan kontak dengan bahan. 

   

Staphylococcus 

aureus 

S Menurut Robinson et al. (2000), makanan yang diolah 

melalui proses pemotongan, pemarutan, serta penggilingan 

dengan penanganan yang tidak tepat dapat meningkatkan 

risiko keracunan makanan akibat S. aureus. 

3. Penyimpanan 

sayuran dalam 

chiller 

Suhu chiller yang digunakan untuk 

menyimpan bahan kurang sesuai (± 

14
o
C) 

Biologi : 

Salmonella sp, 

Escherichia coli 

S Bakteri E. coli dan Salmonella sp. dapat tumbuh pada kisaran 

suhu 7-46
 o

C (Lawley, 2008).  Menurut Crowe (2015), 

Salmonella sp., Escherichia coli merupakan bakteri patogen 

penyebab foodborne outbreaks pada sayuran. 

4. Pencucian bahan 

baku 

Sumber air,  tangan pekerja yang 

belum tentu terjamin 

kebersihannya. 

Biologi : 
Escherichia coli 

S Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eryando et al. 

(2014), menjelaskan bahwa mencuci bahan pangan dengan 

air tidak mengalir atau beberapa bahan pangan yang tidak 

dicuci, sebenarnya memiliki kemungkinan lima kali lebih 

dapat terkontaminasi oleh E. coli. 

   

Salmonella sp S Menurut penelitian Wowon (2003), cemaran koliform seperti 

Salmonella dapat disebabkan karena pekerja melakukan 

kegiatan produksi hanya menggunakan tangan kosong saja 

tanpa menggunakan pelindung seperti sarung tangan. Data 

penelitian Fathonah (2005) menunjukkan bahwa, 5% dari 

jumlah penyakit yang dilaporkan di Inggris dan Wales, 10% 

di New South Wales dan 20% di Amerika disebabkan oleh 

bahan pangan yang terkontaminasi langsung oleh pekerja 

yang menangani makanan. 

5. Perebusan 

sayuran  

Peralatan yang digunakan 

sebelumnya dicuci terlebih dahulu, 

sehingga bakteri yang terdapat pada 

sisa air yang masih tertinggal, dapat 

menjadi sumber kontaminasi.  

Biologi : 

Salmonella sp. 

 

S Menurut Lawley (2008), bakteri Salmonella dapat terdapat di 

air, sehingga sisa air  pada wadah yang digunakan dapat 

menjadi sumber munculnya bakteri Salmonella. Menurut 

Crowe (2015), Salmonella sp., Escherichia coli merupakan 

bakteri patogen penyebab foodborne outbreaks pada sayuran. 
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  Akumulasi jumlah bakteri dari 

proses sebelumnya, yaitu 

penyimpanan sayuran dalam 

chiller. Tangan pekerja yang belum 

tentu terjamin kebersihannya. 

Escherichia coli S Bakteri E. coli dapat berada di peralatan yang dicuci dengan 

air, sehingga dapat berpotensi terjadi kontaminasi silang pada 

makanan (Faridz et al., 2007).  Akumulasi jumlah bakteri 

Salmonella sp. dan E. coli dapat terjadi, karena sebelumnya 

sayuran disimpan dalam chiller dengan suhu yang kurang 

sesuai. 

   Staphylococcus 

aureus 

S S. aureus dapat berada di udara, debu, tubuh manusia pada 

kulit, rambut, mulut, dan saluran pernafasan (Chotiah, 2009). 

6. Pemasakan saus Peralatan yang digunakan 

sebelumnya dicuci terlebih dahulu, 

sehingga bakteri yang terdapat pada 

sisa air yang masih tertinggal, dapat 

menjadi sumber kontaminasi.  

Biologi : 

Salmonella sp. 

 

S Menurut Lawley (2008), bakteri Salmonella dapat terdapat di 

air, sehingga sisa air  pada wadah yang digunakan dapat 

menjadi sumber munculnya bakteri Salmonella. Tomat 

sebelumnya juga dicuci terlebih dahulu, sehingga air dapat 

berpotensi mengkontaminasi bahan. 

  Tangan pekerja yang belum tentu 

terjamin kebersihannya. 

Escherichia coli S Bakteri E. coli dapat berada di peralatan yang dicuci dengan 

air, sehingga dapat berpotensi terjadi kontaminasi silang pada 

makanan (Faridz et al., 2007).  Akumulasi jumlah bakteri 

Salmonella sp. dan E. coli dapat terjadi, karena sebelumnya 

tomat disimpan dalam chiller dengan suhu yang kurang 

sesuai. 

   Staphylococcus 

aureus 

S S. aureus dapat berada di udara, debu, tubuh manusia pada 

kulit, rambut, mulut, dan saluran pernafasan (Chotiah, 2009). 

Kontaminasi dapat terjadi akibat pekerja yang kontak 

langsung dengan bahan. 

7. Pencampuran 

adonan galantin 

dengan bumbu 

Pekerja yang tidak menggunakan 

sarung tangan, masker, dan wadah 

yang belum tentu terjamin 

kebersihannya. 

Biologi :  
Staphylococcus 

aureus 

S Kontaminasi yang disebabkan oleh S. aureus dapat terjadi 

akibat kurangnya sanitasi pekerja yang langsung kontak 

dengan bahan pangan (Sabbithi et al., 2014).  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 (Han et al., 2005). 
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Salmonella sp. S Peralatan yang belum tentu terjamin kebersihannya (kotor 

dan pencucian yang kurang sempurna) dapat berpotensi 

terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. (WHO, 2008). 

8. Pengukusan 

galantin 

Pekerja yang tidak menggunakan 

sarung tangan, masker, dan wadah 

yang belum tentu terjamin 

kebersihannya. Monomer kemasan 

plastik cetakan galantin mengalami 

migrasi ke dalam galantin 

Kimia :  

Bahan aditif plastik 

polietilen seperti 

plasticizer, 

stabilizer, dan 

antioksidan 

S Bahan-bahan aditif plastik jenis plasticizer, stabilizer, dan 

antioksidan dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan yang 

dikemas dengan kemasan plastik akibat pemanasan dengan 

suhu tinggi dan mengakibatkan keracunan (Irawan & Supeni, 

2013). Beberapa pewarna juga dapat mengalami migrasi ke 

dalam bahan pangan (Mujiarto, 2005). Titik leleh plastik low 

density polyethylene (LDPE) yaitu pada suhu 105-115
 o

C 

(Julianti & Nurminah, 2006). 

   Biologi : 

Escherichia coli 

S Bakteri E. coli dapat berada di peralatan yang dicuci dengan 

air, sehingga dapat berpotensi terjadi kontaminasi silang pada 

makanan (Faridz et al., 2007).  

   Salmonella sp. S Peralatan yang belum tentu terjamin kebersihannya (kotor 

dan pencucian yang kurang sempurna) dapat berpotensi 

terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. (WHO, 2008). 

Bakteri Salmonella sp. dan E. coli dapat berasal dari tahapan 

sebelumnya yaitu pencampuran adonan galantin dengan 

bumbu yang dilakukan secara manual dengan tangan kosong. 

   Staphylococcus 

aureus 

S Kontaminasi yang disebabkan oleh S. aureus dapat terjadi 

akibat kurangnya sanitasi pekerja yang langsung kontak 

dengan bahan pangan (Sabbithi et al., 2014).  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 (Han et al., 2005). 

9. Waktu tunggu I 

(holding time) 

Galantin terpapar udara secara 

langsung, waktu tunggu yang cukup 

lama (2-3 jam) pada suhu ruang. 

Pekerja berlalu lalang disekitar 

makanan.  

Biologi :  
Escherichia coli, 

Salmonella sp, 

Pseudomonas sp. 

S Bakteri E. coli merupakan golongan mikroba mesofilik yang 

dapat tumbuh pada suhu 20-40
o
C, dimana apabila makanan 

disimpan pada suhu kamar dengan waktu yang cukup lama 

maka berpotensi terkontaminasi bakteri E. coli (Rahmawati, 

2001).  Menurut Sigit (2006) beberapa bakteri patogen yang 
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ditularkan oleh lalat yaitu E. coli, Salmonella sp., 

Pseudomonas sp. Lalat menularkan agen penyakit melalui 

mulut, feses akibat organisme patogen yang diperoleh dari 

sampah, pasar, limbah buangan rumah tangga. E. coli juga 

dapat berada di peralatan yang dicuci dengan air, sehingga 

dapat terjadi kontaminasi silang pada makanan (Faridz et al., 

2007). 

   Salmonella sp. S Menurut Lawley (2008), bakteri Salmonella dapat terdapat di 

air, sehingga sisa air  pada wadah yang digunakan dapat 

menjadi sumber munculnya bakteri Salmonella. Peralatan 

yang belum tentu terjamin kebersihannya (kotor dan 

pencucian yang kurang sempurna) dapat berpotensi 

terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. (WHO, 2008). 

Berdasarkan SNI, rata-rata waktu tunggu (holding time) pada 

siang hari ialah 2 jam 7 menit. Suhu yang aman untuk 

makanan yaitu ≤ 4
o
C dan ≥ 60

o
C. Jika makanan berada pada 

kisaran suhu 4
o
C – 60

o
C (danger zone) dapat berpotensi 

tumbuhnya berbagai macam bakteri. Proses pemanasan pada 

suhu 70
o
C selama 2 menit cukup membunuh 1x10

6
 koloni/ 

gram Salmonella (Yunita et al., 2014). 

   

Staphylococcus 

aureus 

S Salah satu bakteri yang dapat mencemari makanan matang 

yaitu Staphylococcus aureus, dimana bakteri ini dapat 

tumbuh pada suhu 4-60
 o

C dalam waktu yang cukup lama 

(Ash, 2000).   Sumber S. aureus berada di udara, debu, tubuh 

manusia pada kulit, rambut, mulut, dan saluran pernafasan 

(Chotiah, 2009). 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 (Han et al., 

2005). 

10. Penggorengan Penggunaan minyak goreng secara 

berulang. Akumulasi jumlah bakteri 

dari tahapan sebelumnya dapat 

Kimia :    

Senyawa peroksida 

dan hidroperoksida 

S Minyak goreng dapat mengalami oksidasi akibat paparan 

oksigen, cahaya, serta suhu tinggi. Senyawa peroksida dan 

hidroperoksida merupakan hasil dari reaksi oksidasi minyak 
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terjadi yaitu holding time I, karena 

galantin dibiarkan dalam kondisi 

terpapar udara secara langsung. 

hasil dari reaksi 

oksidasi minyak 

goreng 

(Aminah, 2010).  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). Reaksi lipid 

peroksida menghasilkan produk metabolit yaitu radikal bebas 

malondialdehid (MDA), peningkatan kadar MDA dalam 

tubuh mengindikasikan banyaknya radikal bebas dan lemak 

tidak jenuh dalam tubuh sehingga membran sel rentan 

terhadap reaksi oksidasi. Hal tersebut akan menimbulkan 

beberapa penyakit hingga kanker (Winarsi, 2007).  

   Biologi : 

Escherichia coli 

S Menurut Sigit (2006) beberapa bakteri patogen yang 

ditularkan oleh lalat yaitu E. coli, Salmonella sp. Lalat 

menularkan agen penyakit melalui mulut, feses akibat 

organisme patogen yang diperoleh dari sampah, pasar, 

limbah buangan rumah tangga. E. coli juga dapat berada di 

peralatan yang dicuci dengan air, sehingga dapat terjadi 

kontaminasi silang pada makanan (Faridz et al., 2007). 

   Salmonella sp. S Peralatan yang belum tentu terjamin kebersihannya (kotor 

dan pencucian yang kurang sempurna) dapat berpotensi 

terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. (WHO, 2008). 

Bakteri Salmonella sp. dan E. coli dapat berasal dari tahapan 

sebelumnya yaitu holding time I, dimana galantin terpapar 

udara secara langsung dengan waktu yang relatif lama. 

   Staphylococcus 

aureus 

S Sumber S. aureus berada di udara, debu, tubuh manusia pada 

kulit, rambut, mulut, dan saluran pernafasan (Chotiah, 2009). 

Bakteri S. aureus menghasilkan toksin yaitu enterotoksin 

yang dapat menyebabkan gastroenteritis (Han et al., 2005). 
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11. Waktu tunggu II 

(holding time) 

Makanan terpapar udara secara 

langsung, waktu tunggu yang cukup 

lama (3-4 jam) pada suhu ruang. 

Pekerja berlalu lalang disekitar 

makanan.  

Biologi :  
Escherichia coli, 

Salmonella sp, 

Pseudomonas sp. 

S Bakteri E. coli merupakan golongan mikroba mesofilik yang 

dapat tumbuh pada suhu 20-40
o
C, dimana apabila makanan 

disimpan pada suhu kamar dengan waktu yang cukup lama 

maka berpotensi terkontaminasi bakteri E. coli (Rahmawati, 

2001).  Menurut Sigit (2006) beberapa bakteri patogen yang 

ditularkan oleh lalat yaitu E. coli, Salmonella sp., 

Pseudomonas sp. Lalat menularkan agen penyakit melalui 

mulut, feses akibat organisme patogen yang diperoleh dari 

sampah, pasar, limbah buangan rumah tangga. E. coli juga 

dapat berada di peralatan yang dicuci dengan air, sehingga 

dapat terjadi kontaminasi silang pada makanan (Faridz et al., 

2007). 

   Salmonella sp. S Menurut Lawley (2008), bakteri Salmonella dapat terdapat di 

air, sehingga sisa air  pada wadah yang digunakan dapat 

menjadi sumber munculnya bakteri Salmonella. Peralatan 

yang belum tentu terjamin kebersihannya (kotor dan 

pencucian yang kurang sempurna) dapat berpotensi 

terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. (WHO, 2008). 

Berdasarkan SNI, rata-rata waktu tunggu (holding time) pada 

siang hari ialah 2 jam 7 menit. Suhu yang aman untuk 

makanan yaitu ≤ 4
o
C dan ≥ 60

o
C. Jika makanan berada pada 

kisaran suhu 4
o
C – 60

o
C (danger zone) dapat berpotensi 

tumbuhnya berbagai macam bakteri. Proses pemanasan pada 

suhu 70
o
C selama 2 menit cukup membunuh 1x10

6
 koloni/ 

gram Salmonella (Yunita et al., 2014). 
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Staphylococcus 

aureus 

S Salah satu bakteri yang dapat mencemari makanan matang 

yaitu Staphylococcus aureus, dimana bakteri ini dapat 

tumbuh pada suhu 4-60
 o

C dalam waktu yang cukup lama 

(Ash, 2000).   Sumber S. aureus berada di udara, debu, tubuh 

manusia pada kulit, rambut, mulut, dan saluran pernafasan 

(Chotiah, 2009). 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 (Han et al., 

2005). 

12. Pengemasan 

dalam dos 

Makanan matang terpapar udara 

secara langsung, pekerja tidak 

menggunakan masker walaupun 

telah menggunakan sarung tangan, 

makanan tidak dipanaskan ulang. 

Biologi : 
Escherichia coli, 

Salmonella sp., 

Pseudomonas sp. 

S Menurut Sigit (2006) beberapa bakteri patogen yang 

ditularkan oleh lalat yaitu E. coli, Salmonella sp., 

Pseudomonas sp. Lalat menularkan agen penyakit melalui 

mulut, feses akibat organisme patogen yang diperoleh dari 

sampah, pasar, limbah buangan rumah tangga lalu 

dipindahkan pada makanan manusia atau pakan hewan.  

   

Staphylococcus 

aureus 

S Masker yang tidak digunakan saat melakukan pengemasan 

makanan matang, berpotensi terjadinya kontaminasi S. 

aureus dari mulut pekerja, didukung dengan banyaknya 

pekerja yang berlalu lalang disekitar makanan. Menurut 

Chotiah (2009), sumber S. aureus berada di udara, debu, 

tubuh manusia pada kulit, rambut, mulut, dan saluran 

pernafasan. Bakteri tersebut akan menghasilkan toksin yaitu 

enterotoksin, yang tahan suhu tinggi dan dapat menyebabkan 

gastroenteritis, sehingga pencegahan tumbuhnya S. aureus 

dapat dilakukan dengan cara menjaga suhu makanan matang 

diatas 63
o
C. (Han et al., 2005). 

   

Salmonella sp. S Bakteri Salmonella dapat berasal dari lalat, dimana menurut 

penelitian Putri (2015), salah satu bakteri yang dibawa oleh 

lalat adalah genus Salmonella. Berdasarkan SNI, rata-rata 

waktu tunggu (holding time) pada siang hari ialah 2 jam 7 

menit. Suhu yang aman untuk makanan yaitu ≤ 4
o
C dan ≥ 

60
o
C. Jika makanan  berada pada kisaran suhu 4

o
C – 60

o
C 
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(danger zone) dapat berpotensi tumbuhnya berbagai macam 

bakteri. Proses pemanasan pada suhu 70
o
C selama 2 menit 

cukup membunuh 1x10
6
 koloni/ gram Salmonella (Yunita et 

al., 2014). 
13. Pendistribusian Tidak terdapat pengontrol suhu 

pada alat transportasi, alat 

transportasi yang belum tentu 

terjamin kebersihannya. 

Biologi : 
Escherichia coli 

S Makanan matang yang disimpan sampai pendistribusian ke 

konsumen, dapat berisiko terhadap pertumbuhan bakteri 

patogen seperti E. coli. Hal tersebut dapat terjadi karena 

selama pendistribusian, makanan mungkin berada pada 

kisaran suhu yang potensial terhadap pertumbuhan bakteri 

(Adams & Motarjemi, 2004). Akumulasi jumlah bakteri dari 

tahap sebelumnya yaitu tahap pengemasan dalam dos dapat 

terjadi, karena makanan tidak dipanaskan ulang serta tidak 

terdapat pengontrol suhu pada alat transportasi. 

   

Staphylococcus 

aureus 

S Salah satu bakteri yang dapat mencemari makanan matang 

yaitu Staphylococcus aureus, dimana bakteri ini dapat 

tumbuh pada suhu 4-60
 o

C dalam waktu yang cukup lama 

(Ash, 2000).  Menurut Chotiah (2009), sumber S. aureus 

berada di udara, debu, tubuh manusia pada kulit, rambut, 

mulut, dan saluran pernafasan. Akumulasi jumlah bakteri S. 

aureus dari tahap sebelumnya yaitu pengemasan makanan 

matang dapat terjadi, karena tidak terdapat pengontrol suhu 

pada alat transportasi.   

   

Salmonella sp. S Berdasarkan SNI, rata-rata waktu tunggu (holding time) pada 

siang hari ialah 2 jam 7 menit. Suhu yang aman untuk 

makanan yaitu ≤ 4
o
C dan ≥ 60

o
C. Jika makanan berada pada 

kisaran suhu 4
o
C – 60

o
C (danger zone) dapat berpotensi 

tumbuhnya berbagai macam bakteri. Proses pemanasan pada 

suhu 70
o
C selama 2 menit cukup membunuh 1x10

6
 koloni/ 

gram Salmonella (Yunita et al., 2014).  

   

Pseudomonas sp. S Akumulasi jumlah bakteri Pseudomonas sp. dapat terjadi dari 

tahap sebelumnya yaitu pengemasan makanan matang dalam 

dos, karena tidak terdapat suhu pengontrol pada alat 

transportasi.  
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Berdasarkan Tabel 4 analisa proses produksi galantin diatas dapat diketahui bahwa, 

tahap proses produksi dengan potensi bahaya yang tergolong signifikan ialah 

penerimaan bahan baku, pencucian bahan dan peralatan, pemotongan sayuran dan 

galantin, pencampuran adonan galantin dengan bumbu, penggorengan, penyimpanan 

sayuran dalam chiller, perebusan sayuran, pengukusan galantin, waktu tunggu (holding 

time), pengemasan dalam dos, serta pendistribusian. Bahaya biologi yang terdapat pada 

sebagian besar tahap produksi yaitu Escherichia coli dan Salmonella sp. Tahap 

perebusan sayuran dan pengukusan galantin termasuk golongan signifikan, karena 

terdapat potensi bahaya pada peralatan maupun bahan yang berasal dari tahapan 

sebelumnya. Bahaya fisik pada bahan baku tidak ada potensi yang yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan konsumen. Bahaya kimia pada bahan baku yang 

mungkin dapat memberikan dampak pada kesehatan konsumen yaitu senyawa peroksida 

pada minyak dan bahan aditif pada kemasan plastik adonan galantin. 

 

3.3.  Penentuan Titik Kendali Kritis Pada Bahan Baku dan Proses Produksi 

Galantin Daging Sapi Katering “A” 

Titik kendali kritis pada setiap bahan baku dan proses produksi ditentukan untuk 

mengontrol setiap bahaya yang tergolong signifikan. Pembuatan titik kendali kritis 

berdasarkan decision tree bahan baku dan tahapan proses. Titik kendali kritis 

merupakan suatu titik, langkah dimana pengendalian dapat diterapkan sehingga 

diharapkan potensi bahaya dapat dicegah, diturunkan hingga ke batas yang dapat 

diterima, atau mungkin dapat dihilangkan (APEC, 2013). 

 

 Penentuan Titik Kendali Kritis Pada Bahan Baku Galantin Daging Sapi 

Katering “A” 

Titik kendali kritis pada bahan baku galantin ditentukan berdasarkan decision tree 

bahan baku, yakni dengan cara menjawab tiga pertanyaan yang dapat dilihat pada 

lampiran 8. Tabel 5 merupakan tabel penentuan titik kendali kritis pada bahan baku 

galantin daging sapi katering “A”. 
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Tabel 5. Penentuan Titik Kendali Kritis Pada Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. Bahan Baku Potensi Bahaya P1 P2 P3 TKK Keterangan 

1. Air tanah Biologi :  
Escherichia coli O157:H7 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

Air tanah dapat berpotensi terkontaminasi oleh beberapa 

mikroba patogen seperti E. coli O157:H7, Salmonella thypi, 

dan Shigella sonnei, sehingga apabila air tersebut digunakan 

tanpa melalui proses treatment tertentu dapat berbahaya 

bagi konsumen (Howard, 2006). Beberapa air tanah 

memiliki potensi tercemar oleh logam Besi (Fe) dan Seng 

(Zn) (Rahayu et al., 2013). Pengecekan secara berkala 

kualitas mutu air tanah yang digunakan untuk keperluan 

sanitasi dan keperluan memasak pada katering belum 

dilakukan, sehingga dapat menjadi sumber kontaminasi. 

Salmonella typhi Ya Ya Ya TKK 

Shigella sonnei Ya Ya Ya TKK 

  Kimia : 

Logam Fe dan Zn 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

2. Daging Sapi Biologi :  
Escherichia coli O157:H7 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

Daging sapi merupakan salah satu bahan baku yang mudah 

mengalami kontaminasi, terlebih apabila tidak 

memperhatikan sanitasi dan higienitas yang baik selama 

proses pengolahan. Jumlah mikroba kontaminan dapat 

bertambah melalui terjadinya kontaminasi silang dari 

peralatan, lingkungan, dan bahan baku lain. 

Staphylococcus aureus Ya Tidak - TKK 

Bacillus anthracis Ya Tidak - TKK 

Salmonella sp. Ya Ya Ya TKK 

3. Telur Biologi : 

Salmonella sp. 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

Salmonella sp. dapat menginfeksi manusia melalui media 

produk asal hewan seperti telur, daging, produk daging 

(Nutt et al., 2003). Cemaran Salmonella sp. pada telur dapat 

terjadi pada kurangnya sanitasi dan higeinitas di peternakan 

(Bahri, 2002). 

  Escherichia coli Ya Ya Ya TKK E.coli dapat masuk dan mencemari telur melalui induk ayam 

yang terinfeksi, kontaminasi feses apabila sebelum 

digunakan tidak dibersihkan terlebih dahulu, proses 

pengangkutan dan pengemasan yang dapat mengakibatkan 

kulit telur retak, serta lingkungan sekitar yang tercemar 

(Ulfah et al., 2017). 
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4. Sayur pelengkap 

(wortel, kentang, 

buncis) 

Biologi :  

Salmonella sp  

Escherichia coli 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

TKK 

TKK 

Menurut Crowe (2015), Salmonella sp., Escherichia coli 

merupakan bakteri patogen penyebab foodborne outbreaks 

pada sayuran, buah, dan daging.  Sayuran yang telah direbus 

memiliki risiko terjadinya kontaminasi silang dari peralatan, 

lingkungan, dan bahan baku lain karena nantinya mengalami 

waktu tunggu 1-2 jam.  

5. Saus tomat Biologi : 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Tidak 

 

Ya 

- 

 

TKK 

TKK 

Saus tomat yang disimpan dalam keadaan yang tidak 

tertutup rapat berpotensi terkontaminasi oleh salah satu 

bakteri yaitu Staphylococcus aureus (Santi, 2009).  Wadah 

saus tomat yang dibiarkan terbuka, sanitasi wadah saus 

tomat yang kurang bersih, serta lingkungan tempat 

penyimpanan belum tentu bersih memungkinkan terjadinya 

kontaminasi bakteri patogen (Hartati, 2012). 
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Berdasarkan tabel titik kendali kritis bahan baku galantin diatas dapat diketahui bahwa, 

beberapa bahan baku yang termasuk dalam kelompok titik kendali kritis yaitu air, 

daging sapi, telur, sayuran pelengkap, dan saus tomat. Seluruh bahan yang tergolong 

titik kendali kritis memerlukan tindakan pengendalian sehingga bahaya tersebut 

nantinya dapat terkontrol. 

 

 Penentuan Titik Kendali Kritis Pada Proses Produksi Galantin Daging Sapi 

Katering “A” 

Titik kendali kritis pada proses produksi galantin ditentukan berdasarkan decision tree 

proses produksi, yakni dengan cara menjawab lima pertanyaan yang dapat dilihat pada 

lampiran 9. Tabel 6 merupakan tabel penentuan titik kendali kritis pada proses produksi 

galantin daging sapi katering “A”. 
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Tabel 6. Penentuan Titik Kendali Kritis Pada Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

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

1. Penerimaan bahan Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Pada penerimaan bahan dilakukan pengecekan secara 

visual pada setiap bahan baku, baik daging maupun 

sayur-sayuran. Daging yang lolos tahap penyortiran 

akan langsung diproses lebih lanjut, sedangkan sayur-

sayuran langsung dikupas, dipotong, dan disimpan 

dalam chiller. Proses pemasakan (> 100
o
C ) dapat 

mereduksi potensi bahaya tersebut hingga ke tingkat 

yang dapat diterima. 

Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

2. Pemotongan sayuran  Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Tahap pemotongan bukan TKK karena bahan pangan 

akan mengalami proses pemasakan pada suhu > 100 
o
C sehingga dapat dipastikan dapat mereduksi potensi 

bahaya tersebut hingga ke tingkat yang dapat diterima. 

Peralatan seperti pisau dan telenan yang digunakan 

untuk bahan mentah dan bahan pangan matang 

sebaiknya dipisahkan, agar tidak terjadi kontaminasi 

silang. Pekerja sebaiknya menggunakan atribut seperti 

sarung tangan dan masker ketika melakukan kontak 

dengan bahan pangan. 

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

  Staphylococcus 

aureus 
Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

3. Penyimpanan sayuran 

dalam chiller 
Biologi : 

Salmonella sp. 

Escherichia coli 

 

Ya 

Ya 

 

- 

- 

 

Tidak 

Tidak 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

 

Bukan TKK 

Bukan TKK 

Penyimpanan sayuran dalam chiller diletakkan dalam 

kantong plastik tersendiri yang tidak tercampur 

dengan bahan pangan lain. Sayuran dalam chiller 

tersebut nantinya akan direbus, maka melalui proses 

perebusan dengan suhu mencapai > 100 
o
C dapat 

mematikan bakteri-bakteri yang terdapat pada 

sayuran. 

4. Pencucian bahan baku Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Proses pemasakan (> 100 
o
C) dapat mematikan 

bakteri E. coli dan Salmonella sp. Proses pemanasan 

pada suhu 70
o
C selama 2 menit cukup membunuh 

1x10
6
 koloni/ gram Salmonella (Yunita et al., 2014).  

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 
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         Bakteri E. coli bersifat sensitif terhadap panas, dapat 

musnah pada suhu 60
o
C selama 30 menit (Jasmadi et 

al., 2014). 

5. Perebusan sayuran  Biologi : 

Salmonella sp. 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

Perebusan sayuran menggunakan suhu tinggi, namun 

nantinya sayuran tersebut mengalami waktu tunggu 

yang cukup lama sehingga berpotensi mengalami 

kontaminasi dari udara dan pekerja.  

  Escherichia coli Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

6. Pemasakan saus Biologi : 

Salmonella sp. 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

Pemasakan saus menggunakan suhu tinggi, namun 

nantinya saus galantin tersebut mengalami waktu 

tunggu yang cukup lama dan tidak ada pemansan 

ulang, sehingga berpotensi mengalami kontaminasi 

dari udara dan pekerja. 

  Escherichia coli Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

7. Pencampuran adonan 

galantin dengan 

bumbu 

Biologi : 

Staphylococcus 

aureus 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Pencampuran bumbu dan adonan galantin secara 

manual, sangat berpotensi terjadinya kontaminasi 

khususnya dari pekerja yang kontak langsung dengan 

bahan pangan, akan tetapi adonan galantin tersebut 

akan dikukus dengan suhu > 100 
o
C, sehingga dapat 

mereduksi cemaran mikroba hingga ke tingkat yang 

dapat diterima. 

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

8. Pengukusan galantin Kimia : 

Bahan aditif 

plastik polietilen 

seperti plasticizer, 

stabilizer, dan 

antioksidan 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

Semakin panas makanan yang dikemas, semakin 

tinggi peluang terjadinya migrasi karena monomer 

dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan, hal tersebut 

berisiko bagi kesehatan dan apabila terakumulasi di 

dalam tubuh, dalam jumlah besar maka dapat 

membahayakan kesehatan konsumen (Irawan & 

Supeni, 2013).  

  Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Penggunaan suhu tinggi pada proses pengukusan 

dapat menghilangkan potensi bahaya, namun nantinya 

galantin mengalami waktu tunggu 2-3 jam. Sehingga 

dapat memiliki kemungkinan mengalami kontaminasi, 

namun tahapan selanjutnya galantin akan digoreng 

sehingga dapat mereduksi potensi bahaya tersebut. 

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 
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9. Waktu tunggu I 

(holding time) 
Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

Bukan TKK 

Makanan yang didinginkan pada suhu ruang, dan 

terpapar udara secara langsung ditambah adanya lalat 

serta pekerja berlalu lalang disekitar makanan dapat 

berpotensi terkontaminasi oleh beberapa bakteri. 

Makanan yang berada pada kisaran suhu 4
o
C – 60

o
C 

(danger zone) dapat berpotensi tumbuhnya berbagai 

macam bakteri (Yunita et al., 2014), namun tahapan 

berikutnya dapat mereduksi potensi bahaya tersebut, 

yaitu tahapan penggorengan. 

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Ya Bukan TKK 

10. Penggorengan Kimia : 

Radikal bebas 

peroksida dan 

hidroperoksida 

hasil dari reaksi 

oksidasi minyak 

goreng 

Ya - Ya - - TKK Penggorengan secara berulang dengan suhu >100
 o

C 

mendukung terjadinya oksidasi pada minyak goreng, 

sehingga apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan 

penyakit seperti kolesterol, jantung, hingga kanker 

(Winarsi, 2007). Minyak goreng yang digunakan 

untuk menggoreng galantin telah berwarna coklat, 

sehingga dapat dipastikan minyak tersebut telah 

digunakan berkali-kali.  

  Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

TKK 

Akumulasi jumlah bakteri dari tahapan sebelumnya 

yaitu holding time I dapat menjadi sumber potensi 

bahaya, walaupun penggorengan menggunakan suhu 

tinggi namun setelah galantin digoreng akan 

mengalami holding time kembali dan tidak terdapat 

tahapan yang akan mereduksi potensi bahaya tersebut. 

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Ya TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Ya TKK 

11. Waktu tunggu II 

(holding time) 
Biologi : 

Escherichia coli Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

Makanan yang didinginkan pada suhu ruang, dan 

terpapar udara secara langsung ditambah adanya lalat 

serta pekerja berlalu lalang disekitar makanan dapat 

berpotensi terkontaminasi oleh beberapa bakteri. 

Makanan yang berada pada kisaran suhu 4
o
C – 60

o
C 

(danger zone) dapat berpotensi tumbuhnya berbagai 

macam bakteri (Yunita et al., 2014). 

Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

  Pseudomonas sp. Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

12. Pengemasan dalam dos Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya 

 

- 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Tidak 

 

TKK 

Akumulasi jumlah bakteri pada makanan matang dari 

tahapan proses sebelumnya dapat terjadi, hal ini 

dikarenakan bertambahnya faktor pekerja yang   Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Tidak TKK 
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  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK mengkontaminasi makanan. Pekerja tidak 

menggunakan masker, penutup kepala pada saat 

melakukan pengemasan makanan dalam kardus. 

Upaya dalam penerapan aspek higienitas setidaknya 

telah dilakukan, karena pekerja telah menggunakan 

sarung tangan. 

  Pseudomonas sp. Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

13. Pendistribusian Biologi : 

Escherichia coli 

 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

Akumulasi jumlah bakteri pada makanan matang yang 

berasal dari tahapan proses sebelumnya dapat terjadi, 

hal ini dikarenakan tidak adanya pengontrol suhu pada 

alat transportasi yang digunakan untuk 

pendistribusian. 

  Salmonella sp. Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

  Staphylococcus 

aureus 

Ya - Tidak Ya Tidak TKK 

  Pseudomonas sp. Ya - Tidak Ya Tidak TKK 
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Berdasarkan tabel titik kendali kritis proses produksi galantin diatas dapat diketahui 

bahwa, beberapa tahapan proses produksi yang termasuk dalam kelompok titik kendali 

kritis yaitu perebusan sayuran, pemasakan saus, pengukusan galantin, penggorengan, 

waktu tunggu (holding time) II, pengemasan dalam dos, serta pendistribusian. Tahap 

penerimaan bahan baku, pemotongan bahan baku, penyimpanan sayuran dalam chiller, 

pencucian bahan baku, waktu tunggu (holding time) I dan pencampuran adonan galantin 

dengan bumbu tidak termasuk dalam kelompok titik kendali kritis, karena tahapan 

selanjutnya dapat mereduksi cemaran mikroba yang ada pada tahapan proses tersebut. 

Seluruh proses produksi yang tergolong titik kendali kritis memerlukan tindakan 

pengendalian, sehingga bahaya tersebut nantinya dapat terkontrol. 

 

3.4. Penentuan Batas Kritis Pada Setiap TKK dan Tindakan Pengendalian 

Penentuan batas kritis dibuat agar dapat memisahkan kosentrasi batas yang dapat 

diterima dan yang tidak dapat diterima, sehingga hal tersebut dapat mencegah potensi 

bahaya terjadi atau berkembang (APEC, 2013). Penentuan batas kritis ini dimaksutkan 

agar setiap TKK pada bahan baku maupun proses produksi galantin daging sapi di 

katering “A” dapat dikendalikan dengan baik. 

 

 Penentuan Batas Kritis dan Tindakan Pengendalian Pada Bahan Baku 

Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Berdasarkan tabel titik kendali kritis sebelumnya, bahan baku yang tergolong dalam 

titik kendali kritis yaitu air, daging sapi, telur, sayuran pelengkap, saus tomat, minyak 

goreng, dan kemasan plastik cetakan adonan galantin. Masing-masing bahan baku yang 

tergolong TKK ditentukan batas kritisnya, seperti penetapan suatu standar keamanan 

pangan. Tabel 7 merupakan tabel penentuan batas kritis serta tindakan pengendalian 

pada bahan baku galantin daging sapi. 
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Tabel 7. Penentuan Batas Kritis dan Tindakan Pengendalian Pada Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. Bahan Baku Potensi Bahaya Tindakan Pengendalian Batas Kritis 

1. Air  Biologi : 
Escherichia coli O157:H7 

Melakukan pengecekan kualitas 

mutu air secara berkala. 
Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

32 Tahun 2017 parameter mikrobiologi dalam standar 

baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi 

memiliki batas maksimum total coliform 50 

CFU/100ml, batas maksimum E.coli 0 CFU/100ml, serta 

batas maksimum logam Fe yaitu 1 mg/l sedangkan batas 

maksimum logam Zn yaitu 15 mg/l. 

Salmonella typhi 

Shigella sonnei 

   Kimia : 

Logam Fe dan Zn 

2. Daging Sapi  Biologi :  
Escherichia coli O157:H7 

Pengecekan mutu daging secara 

visual (tekstur, warna, dan bau). 

Daging sapi segar yang memiliki kualitas yang baik 

apabila dilihat secara visual memiliki warna merah 

cerah, memiliki bau khas daging segar dan tidak berbau 

busuk, memiliki tekstur yang kenyal, padat, serta apabila 

ditekan menggunakan tangan maka bekas tekanan 

tersebut akan kembali ke posisi semula, penampakannya 

tidak berlendir dan tidak lengket ditangan (LIPTAN, 

2001). Batas maksimum cemaran E. coli yaitu 1x10
1
 

koloni/ g, bakteri Salmonella sp. adalah negatif/ 25 g, 

dan bakteri S. aureus adalah 1x10
2
 koloni/ g (SNI, 

2009). 

Salmonella sp. 

Staphylococcus aureus 

Bacillus anthracis 

3. Telur  Biologi : 
Salmonella sp. 

Pemeriksaan keadaan penampakan 

fisik telur secara visual  sebelum 

digunakan untuk produksi. 

Berdasarkan SNI 3926-2008 mengenai syarat mutu fisik 

telur yang tergolong mutu I ialah memiliki kerabang 

dengan bentuk normal, permukaannya halus, tebal, 

dalam kondisi utuh atau tidak retak, dan bersih dari 

kotoran. Batas maksimum cemaran E. coli pada telur 

segar adalah 1x10
1
 koloni/ g, sedangkan bakteri 

Salmonella sp. adalah negatif/ 25 g (SNI, 2009). 

Escherichia coli 

4. Sayuran 

pelengkap 

(buncis, wortel, 

kentang) 

 Biologi :  

Salmonella sp  

Escherichia coli 

Memastikan pemilihan dan 

penanganan yang baik bahan yang 

diterima, memperhatikan sanitasi 

serta suhu chiller yang digunakan 

untuk menyimpan sayuran. 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/2011,  kualitas sayuran yang 

tergolong baik ialah segar, tidak rusak atau tidak 

berubah bentuk, warna, dan rasa. Sayur-sayuran yang 

digunakan dalam kurun waktu 3-7 hari disimpan dalam 
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chiller yaitu pada suhu 10°C serta tidak tercampur 

dengan bahan pangan lain.   

5. Saus tomat  Biologi : 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Memperhatikan kerapatan penutup 

kemasan serta sanitasi lingkungan 

penyimpanan saus tomat, sebaiknya 

saus tomat disimpan dalam chiller. 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1096/ Menkes/Per/VI/2011, wadah yang digunakan 

untuk menyimpan bahan pangan harus memiliki tutup 

dan dapat menutup sempurna. Bahan tambahan pangan 

seperti saus tomat sebaiknya disimpan dalam chiller 

dengan suhu ±10°C (Permenkes, 2011).  
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Berdasarkan tabel penentuan batas kritis dan tindakan pengendalian diatas dapat 

diketahui bahwa, beberapa bahan baku utama dalam pembuatan galantin, seperti daging 

sapi, telur, dan sayuran pelengkap memerlukan pengecekan atau sortasi pada saat 

penerimaan bahan baku.  Penggantian bahan baku perlu dilakukan pada penggunaan 

bahan kemasan plastik untuk cetakan adonan galantin, hal tersebut dikarenakan 

penggunaan plastik tergolong kurang aman apabila diaplikasikan dengan suhu tinggi. 

 

 Penentuan Batas Kritis dan Tindakan Pengendalian Pada Proses Produksi 

Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Berdasarkan tabel titik kendali kritis sebelumnya, proses produksi yang tergolong dalam 

titik kendali kritis yaitu pencucian bahan dan peralatan, pemotongan sayuran dan 

galantin, penggorengan, pengukusan galantin, waktu tunggu (holding time), 

pengemasan dalam dos, serta pendistribusian. Masing-masing proses produksi yang 

tergolong TKK ditentukan batas kritisnya, seperti penetapan suatu standar keamanan 

pangan. Tabel 8 merupakan tabel penentuan batas kritis serta tindakan pengendalian 

pada proses produksi pembuatan galantin daging sapi. 
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Tabel 8. Penentuan Batas Kritis dan Tindakan Pengendalian Pada Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A”  

No Proses Produksi Potensi Bahaya Tindakan Pengendalian Batas Kritis 

1. Perebusan sayuran   Biologi : 

Salmonella sp. 

Memperhatikan waktu dan besaran api 

kompor selama pemasakan.  

Perebusan sayuran selama 10-15 menit, 

menggunakan api sedang. Menurut Kusdibyo & 

Musadad (2000), perlakuan blanching dengan media 

air pada suhu 80-90
 o

C selama 10 menit dapat 

meningkatkan kecerahan warna, nutrisi, dan tekstur 

sayuran. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011, 

suhu minimal pengolahan agar bakteri patogen mati 

yaitu 90
 o
C, namun tidak boleh terlalu lama. 

 Escherichia coli 

  Staphylococcus aureus 

2. Pemasakan saus  Biologi : 

Salmonella sp. 

Memperhatikan waktu dan besaran api 

kompor selama pemasakan.  

Pemasakan saus selama 10-15 menit, menggunakan 

api sedang. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011, 

suhu minimal pengolahan agar bakteri patogen mati 

yaitu 90
 o
C, namun tidak boleh terlalu lama. 

  Escherichia coli 

  Staphylococcus aureus 

3. Pengukusan 

galantin 
 Kimia : 

Migrasi bahan aditif plastik 

polietilen seperti 

plasticizer, stabilizer, dan 

antioksidan dari kemasan 

adonan galantin 

Melakukan penggantian kemasan cetakan 

adonan galantin dengan kemasan yang 

aman dan tahan suhu tinggi.  

Pengukusan selama 2 jam, menggunakan besaran api 

sedang. Berdasarkan penelitian Khaq & Dewi (2016), 

menjelaskan bahwa daun pisang sebagai pembungkus 

alami, tidak mengandung bahan kimia, mudah 

ditemukan, mudah dilipat, dan memberi aroma sedap, 

namun daun pisang memiliki kekurangan karena 

terdapat bakteri kontaminan. Proses pemasakan (> 

100 
o
C) dapat mematikan bakteri E. coli dan 

Salmonella sp. Proses pemanasan pada suhu 70
o
C 

selama 2 menit cukup membunuh 1x10
6
 koloni/gram 

Salmonella (Yunita et al., 2014). Bakteri E. coli 

bersifat sensitif terhadap panas, dapat musnah pada 

suhu 60
o
C selama 30 menit (Jasmadi et al., 2014). 
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4. Penggorengan 

galantin 
 Kimia : 
Senyawa peroksida dan 

hidroperoksida pada 

minyak yang mengalami 

oksidasi 

Penggantian penggunaan minyak goreng 

secara berkala, yaitu setelah penggorengan 

ke-5. 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian angka 

peroksida bekas penggorengan seafood yang 

dilakukan oleh Putri (2017), dapat diketahui bahwa 

angka peroksida minyak goreng setelah 

penggorengan ke-4 sebesar 0,058 mg O2% dan 

penggorengan ke-5 sebesar 0,064 mg O2%, 

sedangkan batas maksimal angka peroksida menurut 

SNI 01-3741-1995 yaitu 1 mg O2%. Peningkatan 

angka peroksida yang cukup signifikan ini 

menjadikan patokan bahwa sebaiknya setelah 

penggorengan ke-5 melakukan penggantian minyak 

goreng yang baru. Minyak goreng akan mengalami 

kerusakan pada suhu 190
o
C pada saat ada oksigen. 

Penggorengan dilakukan 5 kali dalam bahan yang 

sama (Ketaren, 1986).  
  Biologi : 

Escherichia coli 

Memperhatikan waktu dan besaran api 

kompor selama pemasakan.  

Penggorengan galantin selama 10-15 menit, 

menggunakan api sedang. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/2011, suhu minimal pengolahan 

agar bakteri patogen mati yaitu 90
 o

C, namun tidak 

boleh terlalu lama. 

  Salmonella sp. 

  Staphylococcus aureus 

5. Waktu tunggu II 

(holding time) 
 Biologi : 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Memastikan suhu makanan matang tidak 

berada pada danger zone dengan waktu 

yang relatif lama. 

Berdasarkan SNI, rata-rata waktu tunggu (holding 

time) pada siang hari ialah 2 jam 7 menit. Suhu aman 

untuk makanan yaitu ≤ 4°C atau ≥ 60°C. Apabila 

suhu berkisar antara 4°C–60°C, makanan masuk 

dalam danger zone (Yunita et al., 2014). Berdasarkan 

hasil dari pengecekan suhu galantin dan saus selama 

tahap waktu tunggu yang dilakukan di lapangan, 

batas maksimal makanan selama holding time baik 

untuk galantin dan saus galantin setelah pemasakan 

yaitu 90 menit. 

Staphylococcus aureus 

Pseudomonas sp. 
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6. Pengemasan dalam 

dos 
 Biologi : 

Escherichia coli 

Pekerja sebaiknya menggunakan masker, 

dan sarung tangan. Sebaiknya terdapat area 

penyiapan makanan matang yang terpisah, 

dimana tempat tersebut tidak banyak 

pekerja yang berlalu lalang. 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 

HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 pekerja 

seharusnya menggunakan atribut keamanan seperti 

apron, penutup kepala, sarung tangan, dan masker. 
Salmonella sp. 

Staphylococcus aureus 

Pseudomonas sp. 

7. Pendistribusian  Biologi : 

Escherichia coli 

Memastikan kebersihan di dalam alat 

transportasi, mendisplinkan pekerja dalam 

pendistribusian hingga sampai ke 

konsumen dan sebaiknya terdapat 

pengontrol suhu pada alat transportasi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 alat transportasi 

yang digunakan untuk pendistribusian harus selalu 

dalam keadaan bersih, apabila dalam pendistribusian 

memakan waktu lama sebaiknya suhu makanan 

diatur agar tetap pada suhu 60°C. Kendaraan khusus 

pengangkut makanan matang harus selalu dalam 

keadaan bersih dan higienis. 

Salmonella sp. 

Staphylococcus aureus 

Pseudomonas sp. 
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3.5. Penyusunan Sistem Pengawasan Setiap TKK Pada Bahan Baku dan Proses 

Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Penyusunan sistem pengawasan pada setiap titik kendali kritis bahan baku maupun 

proses produksi dilakukan untuk mengetahui serta menjamin bahwa setiap makanan 

yang diproses tergolong aman dan layak untuk dikonsumsi. Sistem pengawasan yang 

dilakukan yaitu dengan membuat tindakan monitoring serta tindakan koreksi. Tindakan 

monitoring ialah tindakan pengawasan pada bahan baku dan proses produksi galantin 

yang dilakukan secara berkala. Tindakan koreksi ialah tindakan yang dilakukan secara 

langsung pada momen itu juga, apabila hasil tindakan monitoring menunjukkan 

penyimpangan batas kritis (Rauf, 2013). Tindakan monitoring dan tindakan koreksi ini 

diawasi oleh penanggung jawab yang bertugas pada setiap bahan baku maupun proses 

produksi. 

 

 Penyusunan Sistem Pengawasan Untuk Bahan Baku Galantin Daging Sapi di 

Katering “A” 

Sistem pengawasan untuk bahan baku galantin yang tergolong dalam titik kendali kritis 

dilakukan dengan menentukan tindakan monitoring serta tindakan koreksi. Apabila 

terdapat tindakan monitoring yang menyimpang, lalu dapat dilakukan tindakan koreksi 

pada bahan baku tersebut, sehingga diharapkan bahan baku tersebut nantinya masuk 

dalam kategori aman serta layak untuk dikonsumsi. Tabel 9 merupakan tabel 

penyusunan pengawasan untuk bahan baku galantin daging sapi di katering “A”. 
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Tabel 9. Penyusunan Pengawasan Untuk Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. 
Bahan 

Baku 
Potensi Bahaya 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi 
Penanggung 

Jawab 
Aktivitas Penanggung Jawab 

1. Air  Biologi : 
Escherichia coli 

O157:H7 

Pengecekan mutu kualitas 

sumber air yang digunakan 

secara berkala. 

Sebulan sekali Kepala dapur Penggantian air yaitu 

menggunakan air galon untuk 

proses pengolahan. Air yang 

digunakan untuk keperluan 

hygiene dan sanitasi di 

treatment terlebih dahulu, 

menggunakan kaporit dengan 

dosis yang sesuai dengan 

standar dan penyaringan 

menggunakan karbon aktif 

untuk menghilangkan bau dari 

kaporit tersebut. 

Kepala dapur 

  Salmonella 

typhi 

  

  Shigella sonnei    

   Kimia : 

Logam Fe dan 

Zn 

  

2. Daging sapi  Biologi :  
Escherichia coli 

O157:H7 

Tahap penerimaan daging sapi 

sebaiknya dilakukan pengecekan 

secara visual yang meliputi 

tekstur, warna, dan bau. 

Setiap 

penerimaan bahan 

baku daging sapi 

Pekerja Mengembalikan daging sapi 

yang tidak sesuai dengan 

standar kualitas yang baik.  

Kepala dapur 

  Salmonella sp.   

  Staphylococcus 

aureus 

  

  Bacillus 

anthracis 

  

3. Telur  Biologi : 
Salmonella sp. 

Pemeriksaan keadaan 

penampakan fisik telur secara 

visual sebelum digunakan untuk 

produksi, sebaiknya telur 

disimpan dalam chiller. 

Setiap 

penerimaan bahan 

baku telur. 

Pekerja Mengembalikan dan tidak 

menggunakan telur yang tidak 

sesuai dengan standar mutu 

yang baik.  

Kepala dapur 

  Escherichia coli   

4. Sayuran 

pelengkap 
 Biologi :  

Salmonella sp 

Escherichia coli  

Memperhatikan kegiatan 

penyortiran serta  penanganan 

setelah bahan diterima, 

Setiap menangani 

sayuran, ketika 

menyimpan 

Pekerja Tidak menggunakan sayuran 

yang rusak atau busuk serta 

memisahkan bagian yang 

Kepala dapur 
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memperhatikan kebersihan 

wadah serta suhu dan sanitasi 

chiller yang digunakan untuk 

menyimpan sayuran. 

sayuran dalam 

chiller, dan ketika 

memasuki tahap. 

holding time 

busuk. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/2011, 

    sebaiknya sayuran sebaiknya 

disimpan dalam chiller yaitu 

pada suhu 10°C serta terpisah 

dengan bahan pangan lain. 

 

   

5. Saus tomat  Biologi : Memperhatikan suhu dan 

sanitasi lingkungan 

penyimpanan saus tomat dalam 

chiller. 

Setiap 

menggunakan 

saus tomat. 

Pekerja Menutup rapat kemasan saus 

tomat, membersihkan 

lingkungan tempat 

penyimpanan saus tomat. Saus 

tomat disimpan dalam chiller 

yang suhunya sesuai. 

Kepala dapur 

  Escherichia coli   

  Staphylococcus 

aureus 
  

 

 

 Penyusunan Sistem Pengawasan Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Sistem pengawasan proses produksi galantin pada setiap titik kendali kritis (TKK) dilakukan agar dilakukan tindakan koreksi secara 

langsung pada momen itu juga apabila terjadi penyimpangan pada batas kritis yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya, dapat dipastikan 

bahwa tahapan proses produksi galantin telah aman. Tabel penyusunan sistem pengawasan proses produksi galantin dapat dilihat pada 

Tabel 10 . 

Tabel 10. Penyusunan Sistem Pengawasan Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No Bahan Baku Potensi Bahaya 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi Penanggung 

Jawab 

Aktivitas Penanggung 

Jawab 

1. Perebusan 

sayuran 
 Biologi : 

Salmonella sp. 

Memperhatikan dan memantau 

waktu pemasakan. 

Setiap merebus 

sayuran  

Pekerja Perebusan sayuran selama 10-

15 menit, menggunakan 

besaran api sedang. 

Pekerja 
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Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 

2. Pemasakan 

saus 
 Biologi : 

Salmonella sp. 

Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 

Memperhatikan dan memantau 

waktu pemasakan. 

Setiap pemasakan 

saus 

Pekerja Pemasakan saus selama 10-15 

menit, menggunakan besaran 

api sedang. 

Pekerja 

3. Pengukusan 

galantin 
 Kimia : 

Migrasi bahan aditif 

plastik polietilen 

seperti plasticizer, 

stabilizer, dan 

antioksidan dari 

kemasan adonan 

galantin 

Melakukan penggantian 

kemasan cetakan adonan 

galantin dengan kemasan yang 

aman dan tahan suhu tinggi. 

Memantau waktu dan besaran 

api kompor selama 

pengukusan. 

Setiap sebelum 

mengukus 

galantin dan 

selama proses 

pengukusan. 

Pekerja Menggunakan daun pisang 

sebagai pembungkus adonan 

galantin. Pengukusan selama 2 

jam, menggunakan api sedang. 

Kepala dapur 

4. Penggorengan 

galantin 
 Kimia : 
Senyawa peroksida 

dan hidroperoksida 

pada minyak yang 

mengalami oksidasi 

Memperhatikan dan memantau 

penggunaan minyak goreng. 

Pada saat 

penggorengan 

Pekerja Melakukan penggantian 

minyak goreng yang telah 

digunakan sebanyak 5 kali 

dengan minyak goreng baru. 

Kepala dapur 

   Biologi : 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Memperhatikan serta 

memantau waktu pemasakan. 

  Penggorengan galantin selama 

10-15 menit, menggunakan 

besaran api kompor sedang. 

 

5. Waktu tunggu 

II (holding 

time) 

 Biologi : 
Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas sp. 

Makanan matang tidak 

dibiarkan mengalami waktu 

tunggu yang terlalu lama 

dengan kondisi terpapar udara. 

Setiap produksi 

galantin 

Pekerja Melakukan pemanasan 

makanan matang pada suhu 

minimal 60°C. 

Kepala dapur 
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6. Pengemasan 

dalam kemasan 

dos 

 Biologi : 
Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas sp. 

Memastikan sanitasi pekerja. 

Memastikan area penyiapan 

makanan matang terpisah, 

sehingga tidak terlalu banyak 

pekerja yang berlalu lalang. 

Setiap tahap 

pengemasan 

Kepala dapur Pekerja menerapkan prosedur 

hygiene dan sanitasi dengan 

baik, serta memisahkan area 

penyiapan makanan. 

Kepala dapur 

7. Pendistribusian   Biologi : 
Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas sp. 

Memastikan dan memantau 

pekerja melakukan prosedur 

sanitasi alat transportasi 

dengan baik, memastikan 

ketepatan waktu dalam 

pendistribusian dan 

memperhatikan adanya 

pengontrol suhu pada alat 

transportasi. 

Setiap akan 

memindahkan 

makanan ke 

dalam alat 

transportasi. 

Kepala dapur Melakukan pembersihan alat 

transportasi sebelum 

digunakan untuk mengangkut 

makanan atau menggunakan 

alat transportasi yang sudah 

bersih, mengecek alat 

pengontrol suhu didalamnya 

serta mendisplinkan pekerja 

dalam pendistribusian hingga 

sampai ke konsumen. 

Kepala dapur 

 

3.6. Pembuatan HACCP Plan Pada Bahan Baku dan Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

HACCP Plan dibuat berdasarkan semua batas kritis, tindakan pengendalian, pengawasan, serta tindakan koreksi pada tiap-tiap bahaya di 

bahan baku maupun proses produksi. Penyusunan HACCP plan bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh bahan baku dan proses agar 

berjalan sesuai dengan prosedur kerja yang baik. Tabel penyusunan HACCP plan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 11, sedangkan 

penyusunan HACCP plan proses produksi  dapat dilihat pada Tabel 12. 
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 HACCP Plan Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

 

Tabel 11. HACCP Plan Bahan Baku Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. Bahan 

Baku 

Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi Penanggung 

Jawab 

Aktivitas Penanggung 

Jawab 

1. Air  Biologi : 
Escherichia coli 

O157:H7 

Salmonella typhi 

Shigella sonnei 

 Kimia : 

Logam Fe dan Zn 

Melakukan 

pengecekan kualitas 

mutu air secara 

berkala. 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 32 Tahun 2017 

parameter mikrobiologi 

dalam standar baku mutu 

air untuk keperluan 

hygiene dan sanitasi 

memiliki batas maksimum 

total coliform 50 

CFU/100ml, batas 

maksimum E.coli 0 

CFU/100ml, serta batas 

maksimum logam Fe 

yaitu 1 mg/l sedangkan 

batas maksimum logam 

Zn yaitu 15 mg/l. 

Pengecekan 

mutu kualitas 

sumber air yang 

digunakan secara 

berkala. 

Sebulan 

sekali 

Kepala dapur Penggantian air 

yaitu menggunakan 

air galon untuk 

proses pengolahan. 

Air yang digunakan 

untuk keperluan 

hygiene dan 

sanitasi di 

treatment terlebih 

dahulu, 

menggunakan 

kaporit dengan 

dosis yang sesuai 

dengan standar dan 

penyaringan 

menggunakan 

karbon aktif untuk 

menghilangkan bau 

dari kaporit 

tersebut. 

Kepala dapur 

2. Daging sapi  Biologi :  
Escherichia coli 

O157:H7 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

Pengecekan mutu 

daging secara visual 

(tekstur, warna, dan 

bau). 

Daging sapi segar yang 

memiliki kualitas yang 

baik apabila dilihat secara 

visual memiliki warna 

merah cerah, memiliki 

Pengecekan 

mutu kualitas 

daging sapi 

secara visual 

yang meliputi 

Setiap 

penerimaan 

bahan baku 

daging sapi 

Pekerja Mengembalikan 

daging sapi yang 

tidak sesuai dengan 

standar kualitas 

yang baik. 

Kepala dapur 
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aureus 

Bacillus anthracis 

bau khas daging segar dan 

tidak berbau busuk, 

memiliki tekstur yang 

kenyal, padat, serta 

apabila ditekan 

menggunakan tangan 

maka bekas tekanan 

tersebut akan kembali ke 

posisi semula, 

penampakannya tidak 

berlendir dan tidak 

lengket ditangan 

(LIPTAN, 2001). 

tekstur, warna, 

dan bau. 

3. Telur Biologi : 

Salmonella sp. 

Escherichia coli 

Pemeriksaan keadaan 

penampakan fisik 

telur secara visual 

sebelum digunakan 

untuk produksi. 

Berdasarkan SNI 3926-

2008 mengenai syarat 

mutu fisik telur yang 

tergolong mutu I ialah 

memiliki kerabang 

dengan bentuk normal, 

permukaannya halus, 

tebal, dalam kondisi utuh 

atau tidak retak, dan 

bersih dari kotoran.  

Pemeriksaan 

keadaan 

penampakan 

fisik telur secara 

visual sebelum 

digunakan untuk 

produksi. 

Setiap 

penerimaan 

bahan baku 

telur. 

Pekerja Mengembalikan 

dan tidak 

menggunakan telur 

yang tidak sesuai 

dengan standar 

mutu yang baik. 

Kepala dapur 

4. Sayuran 

pelengkap 

(buncis, 

wortel, 

kentang) 

 Biologi :  

Salmonella sp  

Escherichia coli 

Memastikan 

pemilihan dan 

penanganan yang 

baik bahan yang 

diterima, 

memperhatikan 

sanitasi serta suhu 

chiller yang 

digunakan untuk 

menyimpan sayuran. 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/201

1,  kualitas sayuran yang 

tergolong baik ialah segar, 

tidak rusak atau tidak 

berubah bentuk, warna, 

dan rasa. Sayur-sayuran 

yang digunakan dalam 

Memperhatikan 

kegiatan 

penyortiran serta  

penanganan 

setelah bahan 

diterima, 

memperhatikan 

kebersihan 

wadah serta suhu 

dan sanitasi 

Setiap 

menangani 

sayuran, 

ketika 

menyimpa

n sayuran 

dalam 

chiller. 

Pekerja Tidak 

menggunakan 

sayuran yang rusak 

atau busuk serta 

memisahkan bagian 

yang busuk. 

Berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan RI 

Nomor 

Kepala 

dapur 
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kurun waktu 3-7 hari 

disimpan dalam chiller 

yaitu pada suhu 10°C 

serta tidak tercampur 

dengan bahan pangan 

lain.   

chiller yang 

digunakan untuk 

menyimpan 

sayuran. 

1096/Menkes/Per/

VI/2011, sebaiknya 

sayuran sebaiknya 

disimpan dalam 

chiller yaitu pada 

suhu 10°C serta 

terpisah dengan 

bahan pangan lain. 
5. Saus tomat  Biologi : 

Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 

Memperhatikan 

kerapatan penutup 

kemasan serta 

sanitasi lingkungan 

penyimpanan saus 

tomat, sebaiknya 

saus tomat disimpan 

dalam chiller. 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1096/ 

Menkes/Per/VI/2011, 

wadah yang digunakan 

untuk menyimpan bahan 

pangan harus memiliki 

tutup dan dapat menutup 

sempurna. Bahan 

tambahan pangan seperti 

saus tomat sebaiknya 

disimpan dalam chiller 

dengan suhu ±10°C 

(Permenkes, 2011). 

Memperhatikan 

suhu dan sanitasi 

lingkungan 

penyimpanan 

saus tomat dalam 

chiller. 

Setiap 

mengguna

kan saus 

tomat. 

Pekerja Menutup rapat 

kemasan saus 

tomat, 

membersihkan 

lingkungan tempat 

penyimpanan saus 

tomat. Saus tomat 

disimpan dalam 

chiller yang 

suhunya sesuai. 

Kepala 

dapur 
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 HACCP Plan Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

 

Tabel 12. HACCP Plan Proses Produksi Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

No. Proses Produksi Potensi Bahaya 
Tindakan 

Pengendalian 
Batas Kritis 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi Penanggung 

Jawab 

Aktivitas Penanggung 

Jawab 

1. Perebusan 

sayuran  
 Biologi : 

Salmonella sp. 

Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 

Memperhatikan 

waktu dan besaran 

api kompor selama 

pemasakan.  

Perebusan sayuran selama 

10-15 menit, 

menggunakan api sedang. 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/201

1, suhu minimal 

pengolahan agar bakteri 

patogen mati yaitu 90
 o
C, 

namun tidak boleh terlalu 

lama. 

Memperhatikan 

dan memantau 

waktu pemasakan. 

Setiap 

merebus 

sayuran 

Pekerja Pemanasan 

ulang yaitu 

perebusan 

sayuran selama 

10-15 menit, 

menggunakan 

besaran api 

sedang. 

Pekerja 

2. Pemasakan saus  Biologi : 

Salmonella sp. 

Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 

Memperhatikan 

waktu dan besaran 

api kompor selama 

pemasakan.  

Pemasakan saus selama 

10-15 menit, 

menggunakan api sedang. 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/201

1, suhu minimal 

pengolahan agar bakteri 

patogen mati yaitu 90
 o
C, 

namun tidak boleh terlalu 

lama. 

Memperhatikan 

dan memantau 

waktu pemasakan. 

Setiap 

pemasakan 

saus 

Pekerja Pemasakan 

ulang saus 

selama 10-15 

menit, 

menggunakan 

besaran api 

sedang. 

Pekerja 
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3. Pengukusan 

galantin 
 Kimia : 

Migrasi bahan 

aditif plastik 

polietilen seperti 

plasticizer, 

stabilizer, dan 

antioksidan dari 

kemasan plastik 

adonan galantin. 

 

Melakukan 

penggantian 

kemasan cetakan 

adonan galantin 

dengan kemasan 

yang aman dan 

tahan suhu tinggi.  

Berdasarkan penelitian 

Khaq & Dewi (2016), 

menjelaskan bahwa daun 

pisang sebagai 

pembungkus alami, tidak 

mengandung bahan kimia, 

mudah ditemukan, mudah 

dilipat, dan memberi 

aroma sedap, namun daun 

pisang memiliki 

kekurangan karena 

terdapat bakteri 

kontaminan. 

Melakukan 

penggantian 

kemasan cetakan 

adonan galantin 

dengan kemasan 

yang aman dan 

tahan suhu tinggi.  

Setiap sebelum 

mengukus 

galantin dan 

selama proses 

pengukusan. 

Pekerja Menggunakan 

daun pisang 

sebagai 

pembungkus 

adonan galantin.  

Kepala dapur 

4. Penggorengan 

galantin 
 Kimia : 
Senyawa 

peroksida dan 

hidroperoksida 

pada minyak 

yang mengalami 

oksidasi 

 Biologi : 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Penggantian 

penggunaan 

minyak goreng 

secara berkala, 

yaitu setelah 

penggorengan ke-5. 

Memperhatikan 

waktu dan besaran 

api kompor selama 

pemasakan.  

Berdasarkan hasil 

penelitian pengujian 

angka peroksida bekas 

penggorengan seafood 

yang dilakukan oleh Putri 

(2017), dapat diketahui 

bahwa angka peroksida 

minyak goreng setelah 

penggorengan ke-4 

sebesar 0,058 mg O2% 

dan penggorengan ke-5 

sebesar 0,064 mg O2%, 

sedangkan batas 

maksimal angka 

peroksida menurut SNI 

01-3741-1995 yaitu 1 mg 

O2%. Peningkatan angka 

peroksida yang cukup 

signifikan ini menjadikan 

patokan bahwa sebaiknya 

Memperhatikan 

dan memantau 

penggunaan 

minyak goreng. 

Memperhatikan 

serta memantau 

waktu pemasakan. 

Pada saat 

penggorengan 

Pekerja Melakukan 

penggantian 

minyak goreng 

yang telah 

digunakan 

sebanyak 5 kali 

dengan minyak 

goreng baru. 

Penggorengan 

galantin selama 

10-15 menit, 

menggunakan 

api sedang. 

Kepala dapur 



79 
 

 
 

setelah penggorengan ke-

5 melakukan penggantian 

minyak goreng yang baru. 

Minyak goreng akan 

mengalami kerusakan 

pada suhu 190
o
C pada 

saat ada oksigen. 

Penggorengan dilakukan 

5 kali dalam bahan yang 

sama (Ketaren, 1986). 

5. Waktu tunggu II  

(holding time) 
 Biologi : 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas sp. 

Memastikan suhu 

makanan matang 

tidak berada pada 

danger zone 

dengan waktu yang 

relatif lama. 

Berdasarkan SNI, rata-

rata waktu tunggu 

(holding time) pada siang 

hari ialah 2 jam 7 menit. 

Suhu aman untuk 

makanan yaitu ≤ 4°C atau 

≥ 60°C. Apabila suhu 

berkisar antara 4°C–60°C, 

makanan masuk dalam 

danger zone (Yunita et 

al., 2014). Berdasarkan 

hasil dari pengecekan 

suhu galantin dan saus 

selama tahap waktu 

tunggu yang dilakukan di 

lapangan, batas maksimal 

makanan selama holding 

time galantin dan saus 

galantin setelah 

pemasakan yaitu 90 

menit. 

Makanan matang 

tidak dibiarkan 

mengalami waktu 

tunggu yang 

terlalu lama 

dengan kondisi 

terpapar udara. 

Setiap 

produksi 

galantin 

Pekerja Melakukan 

pemanasan 

makanan 

matang pada 

suhu minimal 

60°C. 

Kepala dapur 

6. Pengemasan 

dalam kemasan 
 Biologi : 

Escherichia coli 

Pekerja sebaiknya 

menggunakan 

Berdasarkan Peraturan 

Kepala BPOM RI Nomor 

Memastikan 

sanitasi pekerja. 

Setiap tahap 

pengemasan 

Kepala dapur Pekerja 

menerapkan 

Kepala dapur 
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dos Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas sp. 

masker, dan sarung 

tangan. Sebaiknya 

terdapat area 

penyiapan makanan 

matang yang 

terpisah, dimana 

tempat tersebut 

tidak banyak 

pekerja yang 

berlalu lalang. 

HK.03.1.23.04.12.2206 

tahun 2012 pekerja 

seharusnya menggunakan 

atribut keamanan seperti 

apron, penutup kepala, 

sarung tangan, dan 

masker. 

Memastikan area 

penyiapan 

makanan matang 

terpisah, sehingga 

tidak terlalu 

banyak pekerja 

yang berlalu 

lalang. 

prosedur 

hygiene dan 

sanitasi dengan 

baik, serta 

memisahkan 

area penyiapan 

makanan. 

7. Pendistribusian  Biologi : 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas sp. 

Memastikan 

kebersihan di 

dalam alat 

transportasi, 

mendisplinkan 

pekerja dalam 

pendistribusian 

hingga sampai ke 

konsumen dan 

sebaiknya terdapat 

pengontrol suhu 

pada alat 

transportasi. 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/201

1 alat transportasi yang 

digunakan untuk 

pendistribusian harus 

selalu dalam keadaan 

bersih, apabila dalam 

pendistribusian memakan 

waktu lama sebaiknya 

suhu makanan diatur agar 

tetap pada suhu 60°C. 

Kendaraan khusus 

pengangkut makanan 

matang harus selalu 

dalam keadaan bersih dan 

higienis. 

Memastikan dan 

memantau pekerja 

melakukan 

prosedur sanitasi 

alat transportasi 

dengan baik, 

memastikan 

ketepatan waktu 

dalam 

pendistribusian 

dan 

memperhatikan 

adanya 

pengontrol suhu 

pada alat 

transportasi. 

Setiap akan 

memindahkan 

makanan ke 

dalam alat 

transportasi. 

Kepala dapur Melakukan 

pembersihan 

alat transportasi 

sebelum 

digunakan untuk 

mengangkut 

makanan atau 

menggunakan 

alat transportasi 

yang sudah 

bersih, 

mengecek alat 

pengontrol suhu 

didalamnya 

serta 

mendisplinkan 

pekerja dalam 

pendistribusian 

hingga sampai 

ke konsumen. 

Kepala dapur 
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3.7. Tahap Verifikasi Metode Pengendalian HACCP 

Tahap verifikasi merupakan metode, prosedur, pengujian atau evaluasi lainnya untuk 

menetapkan kesesuaian dalam melaksanakan HACCP plan. Tahap verifikasi ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa sistem HACCP bekerja 

secara efektif. 

 

3.7.1. Hasil Pengujian Pengecekan Suhu Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Data hasil pengujian suhu galantin daging sapi di katering “A” yang dilakukan pada 2 

hari pengamatan dapat dilihat Tabel 14 di bawah ini. Pengukuran suhu dilakukan mulai 

dari waktu pendinginan, pengemasan dalam kotak dus, dan distribusi. 

 

Tabel 13. Hasil Pengujian Pengecekan Suhu Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Menit ke- 
Suhu rata-rata (

o
C) 

Tanggal 4 November  2017 Tanggal 11 November 2017 

0 104,67±1,53 105,67±0,58 

30 87,67±0,58 92,33±1,15 

60 75,67±1,15 81,33±1,15 

90 65,67±0,58 69,67±0,58 

120 57,00±1,00 59,67±0,58 

150 48,67±0,58 53,33±1,15 

180 42,67±0,58 45,33±1,15 

210 35,67±1,15 38,33±0,58 

240 33,67±0,58 37,33±0,58 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian suhu galantin daging sapi di katering “A” dapat 

diketahui bahwa, pengukuran suhu dilakukan pada 2 hari pengamatan didapatkan suhu 

galantin daging sapi yang masih tergolong aman yaitu hingga menit ke-90. 

 

3.7.2. Hasil Pengujian Pengecekan Suhu Saus Galantin Daging Sapi di Katering 

“A” 

Data hasil pengujian suhu saus galantin daging sapi di katering “A” yang dilakukan 

pada 2 hari pengamatan dapat dilihat Tabel 15 di bawah ini. Pengukuran suhu dilakukan 

mulai dari waktu pendinginan, pengemasan dalam kotak dus, dan distribusi. 
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Tabel 14. Hasil Pengujian Pengecekan Suhu Saus Galantin Daging Sapi di Katering “A” 

Menit ke- 
Suhu rata-rata (

o
C) 

Tanggal 4 November  2017 Tanggal 11 November 2017 

0 92,33±1,15 94,33±1,15 

30 84,33±0,57 83,67±1,15 

60 75,67±1,15 75,67±0,57 

90 62,33±0,57 61,33±0,57 

120 50,00±1,00 51,00±1,00 

150 43,33±0,57 45,33±0,57 

180 36,00±1,00 38,33±0,57 

210 33,33±0,57 36,67±0,57 

240 32,33±0,57 35,67±0,57 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian suhu saus galantin daging sapi di katering “A” dapat 

diketahui bahwa, pengukuran suhu dilakukan pada 2 hari pengamatan didapatkan suhu 

saus galantin daging sapi yang masih tergolong aman yaitu hingga menit ke-90. 

  

3.8. Dokumentasi HACCP 

Data dokumentasi HACCP dibutuhkan agar dapat mempermudah katering dalam 

melaksanakan prinsip HACCP, selain itu dapat mendisplinkan pekerja untuk melakukan 

pekerjaan sesuai dengan prosedur, memperhatikan sanitasi dan kebersihan.  

 

 Dokumentasi Kualitas Air 

Pendataan dokumentasi kualitas air memiliki tujuan untuk memastikan air yang 

digunakan aman untuk kepentingan sanitasi dan hygiene, serta tidak mengandung  total 

bakteri koliform yang melebihi standar dan tidak mengandung bakteri Escherichia coli. 

Tabel berikut merupakan checklist kualitas mutu air. 

 

Tabel 15. Checklist Kualitas Mutu Air 

Penanggung jawab : 

No. Bulan 
Total 

koliform 

Total 

Escherichia coli 

Aman/

Tidak 
Keterangan Paraf 1 Paraf 2 
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 Dokumentasi Kualitas Mutu Daging Sapi dan Sayuran 

Tabel 16 berikut merupakan checklist pengecekan kualitas mutu daging sapi dan 

sayuran, sehingga diharapkan bahan baku yang diterima berkualitas serta layak 

dikonsumsi. Checklist pengecekan kualitas mutu daging sapi dan sayuran dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 16. Checklist Pengecekan Kualitas Mutu Daging Sapi dan Sayuran 

Penanggung jawab : 

Tanggal Bahan Baku Prasyarat mutu Checklist Keterangan 
Paraf 

1 

Paraf 

2 

 Daging sapi - Warna merah cerah     

- Bau khas daging 

segar 
    

- Tekstur kenyal, 

padat 
    

- Tidak berlendir     

- Bila ditekan kembali 

ke posisi semula 

    

 Sayuran - Segar     

- Warna cerah     

- Tidak busuk/ rusak     

 

 Dokumentasi Proses Penggorengan 

Dokumentasi proses penggorengan yang berupa checklist pengecekan jumlah ulanganan 

penggunaan minyak goreng serta pengecekan minyak goreng dari atribut visual yaitu 

warna awal dan warna akhir penggorengan, berfungsi untuk mengetahui mempermudah 

pekerja dalam memantau keamanan minyak goreng yang digunakan.  

 

Tabel 17. Checklist Pengecekan Jumlah Ulangan Penggunaan Minyak Goreng 

Tanggal :       Penanggung jawab : 

Jenis 

menu 

Jumlah 

ulangan 

penggorengan 

Warna minyak goreng 

Keterangan 
Paraf 

1 

Paraf 

2 
Awal 

penggorengan 

Akhir 

penggorengan 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

Indikator warna minyak goreng : 
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+ : kuning jernih     

++ : kuning kecoklatan   

+++ : coklat 

++++ : coklat gelap dan kemerahan 

 Dokumentasi Waktu Tunggu (Holding Time) 

Dokumentasi waktu tunggu (holding time) dibutuhkan untuk mengingatkan pekerja 

bahwa makanan yang terpapar udara dan mengalami waktu tunggu yang cukup lama 

dapat menjadi salah satu titik kritis apabila tidak dikontrol dengan baik. Berikut 

merupakan checklist waktu tunggu makanan matang. 

 

Tabel 18. Checklist Waktu Tunggu Makanan Matang 

Penanggung jawab : 

Tanggal 

Waktu 

Keterangan Paraf Selesai 

Masak 
Distribusi 

     

     

     

 

 Dokumentasi Pendistribusian 

Pembuatan dokumentasi pendistribusian dibutuhkan untuk memperhatikan sanitasi dan 

pengecekan alat pengontrol suhu sebelum pendistribusian, serta untuk mendisplinkan 

pekerja dalam pendistribusian ke tempat tujuan. Berikut merupakan checklist 

pendistribusian makanan. 

 

Tabel 19. Checklist Pendistribusian Makanan 

Tanggal :       Penanggung jawab : 

Nama 

Tujuan 

Mobil 

Bersih  

(Ya/ Tidak) 

Alat 

Pengontrol 

Suhu (Ada/ 

Tidak) 

Waktu  

Keterangan 
Paraf 

1 

Paraf 

2 Berangkat 
Tiba di Tempat 

Tujuan 
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 Dokumentasi Atribut Pekerja 

Pendataan dokumentasi atribut pekerja dibutuhkan untuk mengingatkan serta 

mendisplinkan pekerja dalam penerapan standar sanitasi ketika proses produksi. Tabel 

20 merupakan checklist kelengkapan atribut pada setiap pekerja. 

 

Tabel 20. Checklist Kelengkapan Atribut Pekerja 

Tanggal : 

Jumlah pegawai yang bekerja :     Penanggung jawab : 

Nama 

Pekerja 

Kelengkapan Atribut 
Keterangan Paraf 

Lengkap  Tidak Lengkap 

     

     

     

 

 Dokumentasi Kebersihan Alat Transportasi 

Pendataan dokumentasi kebersihan alat transportasi dibutuhkan untuk memastikan 

kebersihan alat transportasi sebelum digunakan untuk pendistribusian, sehingga 

diharapkan dapat meminimalkan risiko kontaminasi selama pendistribusian. 

 

Tabel 21. Dokumentasi Kebersihan Alat Transportasi 

Bulan : 

Minggu ke : 

No. Hari/Tanggal Waktu pembersihan mobil Paraf 1 Paraf 2 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 

 


