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4. PEMBAHASAN 

Observasi awal yang dilakukan di katering “A” menggunakan pedoman checklist Good 

Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedure  

(SSOP), dimana penerapan GMP dan SSOP ini merupakan salah satu program prasyarat 

kelayakan dasar (prerequisite programs) agar dapat memudahkan implementasi sistem 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) (Handayani, 2012). Berdasarkan 

tabel hasil observasi penerapan GMP di katering “A” yang dapat dilihat pada (Tabel 2), 

bersumber dari Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00/05.1.2569 Tahun 2004, 

dimana hasil observasi tersebut berupa sistem pengecekan ada atau tidak pada setiap 

prinsip yang telah ditentukan. Hasil observasi implementasi GMP di katering “A” 

menunjukkan 83% telah diterapkan dengan baik. Beberapa prinsip GMP yang belum 

diterapkan seperti aspek kondisi umum sarana pengolahan, khususnya pada indikator 

bangunan yang belum dirancang untuk menghindari masuknya binatang pengerat, 

serangga dll. Hal ini dapat dilihat pada bentuk bangunan terutama pada pintu utama area 

produksi katering “A” yang tidak selalu tertutup dengan pintu tirai plastik.  

 

Beberapa indikator pada aspek higienitas karyawan belum diterapkan oleh katering “A”, 

seperti karyawan belum menggunakan seragam, penutup kepala, masker, dan sebagian 

besar pekerja belum menggunakan sarung tangan. Berdasarkan observasi, pekerja 

menggunakan pakaian rumah, apron, serta hanya beberapa pekerja saja yang 

menggunakan sarung tangan. Katering “A” juga belum pernah diadakan pelatihan 

karyawan tentang hygiene dan sanitasi, serta belum diadakan HACCP. Berdasarkan 

peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, pekerja yang sedang 

melakukan kegiatan pengolahan pangan sebaiknya menggunakan pakaian yang bersih 

dan menggunakan atribut seperti, celemek/ apron, penutup kepala, sarung tangan, dan 

masker. Tempat sampah pada area produksi sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat dan 

tertutup, tempat sampah yang telah terisi penuh sebaiknya juga segera dibuang sehingga 

tidak menjadi tempat berkumpulnya serangga atau binatang lain yang nantinya dapat 

mencemari pangan atau sumber air. Salah satu contoh serangga yang membawa agen 

penyakit dari sampah ialah lalat, dimana lalat dapat menularkan penyakit yang 

dipindahkan pada makanan, manusia, pakan hewan, dan hewan itu sendiri. Lalat 
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membawa sejumlah bakteri patogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit 

(Hastutiek et al., 2007). 

 

Pedoman checklist SSOP yang digunakan dalam observasi ini bersumber dari Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.1096/MENKES/PER/VI/2011, dimana pada checklist tersebut 

memiliki sistem penilaian atau skoring yang telah ditetapkan. Katering “A” termasuk 

industri jasa boga pada golongan A3, dimana menurut Permenkes (2011) industri jasa 

boga golongan A3 memiliki standar penilaian yaitu 83. Berdasarkan hasil observasi 

SSOP hasil observasi di katering “A” didapatkan nilai 75, dimana hasil tersebut berarti 

bahwa nilai dari hasil penjumlahan uraian ketentuan SSOP untuk golongan A3 telah 

mencapai nilai minimal dari dipenuhi tidaknya persyaratan secara keseluruhan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/MENKES/PER/VI/2011, apabila 

industri jasa boga golongan A3 telah mencapai nilai minimal (74 atau 75) dari batas 

maksimal nilai (83) maka sebanyak 92,5% industri jasa boga tersebut telah memenuhi 

persyaratan secara keseluruhan.  

 

Beberapa aspek SSOP yang belum diterapkan pada katering “A” yaitu pintu pada area 

produksi tidak selalu tertutup, dan hanya menggunakan kasa atau tirai plastik. Hal 

tersebut menjadi salah satu penyebab nilai pada aspek lokasi dan bangunan tidak 

maksimal, karena dapat memudahkan masuknya kontaminan ke dalam area produksi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (2011) menjelaskan bahwa sebaiknya pintu 

masuk produksi didesain terbuat dari bahan tahan lama dan kuat, membuka ke arah luar/ 

ke samping dan dapat menutup sendiri untuk mencegah kontaminasi masuk ke area 

produksi, pintu selalu dalam keadaan tertutup serta dilengkapi kasa, tirai. Sumber air 

bersih belum tentu terjamin keamanannya, hal tersebut dikarenakan sumber air pada 

katering “A” menggunakan air tanah. Beberapa pekerja memiliki kuku panjang yang 

kontak langsung dengan bahan pangan, meskipun pekerja telah mencuci tangan sebelum 

dan setelah memasuki area produksi, serta setelah menggunakan kamar mandi, pekerja 

yang tidak menggunakan sarung tangan ditambah memiliki kuku panjang menjadikan 

nilai dari aspek hygiene dan sanitasi pekerja tidak maksimal. Penanganan makanan yang 

berpotensi bahaya belum dilakukan dengan maksimal, hal ini dapat terlihat dari belum 

terdapat bagan alir atau tahapan proses secara jelas serta belum menggunakan bagan alir 
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produksi yang baku. Hasil observasi di katering “A” beberapa tahapan proses yang 

belum dilakukan penanganan yang optimal yaitu belum terdapat pekerja khusus yang 

bertugas melakukan pengecekan pada setiap tahap, selain itu makanan matang 

didinginkan pada area produksi dengan keadaan yang terbuka, area penyiapan makanan 

berdekatan dengan pintu area produksi sehingga tidak sedikit pekerja yang berlalu 

lalang di dekatnya. Tahapan pencucian peralatan hanya melalui tahap pencucian dan 

pembilasan saja, dimana berdasarkan Permenkes (2011) proses pencucian peralatan 

sebaiknya melalui tahapan mulai dari pembersihan sisa makanan, perendaman, 

pencucian dan pembilasan dengan air mengalir. 

 

Tahapan observasi yang telah dilakukan lalu dilanjutkan dengan pembuatan diagram alir 

proses produksi galantin daging sapi. Diagram alir yang telah dibuat tersebut digunakan 

untuk melakukan analisis bahaya yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi pada 

setiap bahan dan tahapan proses produksi. Analisis bahaya pada setiap bahan dan 

tahapan proses produksi galantin daging sapi yang telah dibuat, kemudian dilakukan 

penentuan tingkat keparahan pada setiap bahaya menggunakan tabel severity. Setiap 

bahan dan tahapan proses produksi yang tergolong signifikan lalu ditentukan titik 

kendali kritis (TKK) menggunakan decision tree. Bahan-bahan yang termasuk dalam 

TKK yaitu air (TKK 1), daging sapi giling (TKK 2), telur (TKK 3), sayuran pelengkap 

(buncis, wortel, kentang) (TKK4), dan saus tomat (TKK 5). Tahap-tahap proses 

produksi yang termasuk TKK yaitu perebusan sayuran (TKK 6), pemasakan saus (TKK 

7), pengukusan galantin (TKK 8), penggorengan galantin (TKK 9), waktu tunggu 

(holding time) II (TKK 10), pengemasan dalam dos (TKK 11), dan pendistribusian 

(TKK 12). Titik kendali bahan baku dan proses produksi yang telah diidentifikasi, 

kemudian dilakukan tindakan pengendalian serta batas kritis yaitu batas maksmimum 

dari setiap TKK tersebut. Setelah itu dilakukan tindakan monitoring, yaitu melalui cara 

pengecekan berkala pada bahan baku dan proses produksi yang menjadi TKK 

menggunakan acuan batas kritis. Selanjutnya dilakukan tindakan koreksi yaitu tindakan 

perbaikan langsung saat momen tersebut, yang bertujuan untuk mencegah TKK 

melebihi batas kritis. 
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Analisa bahaya pada bahan baku air yang digunakan di katering “A”, yakni air tanah 

memiliki potensi bahaya biologi Escherichia coli O157:H7, Salmonella typhi, Shigella 

sonnei, dan potensi bahaya kimia yaitu logam Fe dan Zn. Berdasarkan hasil pengujian 

kualitas air tanah yang digunakan oleh katering “A”, dimana air yang digunakan untuk 

pengolahan diambil pada pagi hari kemudian dilakukan pengujian di laboratorium. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari air tanah apabila digunakan untuk proses 

produksi. Pengujian kualitas air menggunakan metode yang ditetapkan SNI 01-3554-

2006 terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji pH, uji total padatan terlarut (TDS), uji 

kekeruhan, uji tingkat kesadahan, uji logam Zn dan Fe, serta uji bakteri koliform. 

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air tanah di katering “A” yang dapat dilihat pada 

Lampiran 10, dapat diketahui bahwa terdapat satu hasil pengujian yang melebihi standar 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yaitu uji bakteri coliform. Total 

bakteri coliform pada air tanah di katering “A” yaitu 68,230 CFU/100 ml sedangkan 

standar air untuk keperluan hygiene dan sanitasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 batas maksimal total bakteri coliform yaitu 50 CFU/ 

100 ml. Sehingga dapat dikatakan untuk pengujian bakteri coliform air tanah di katering 

“A” tergolong tidak aman, namun tidak ditemukan adanya bakteri Escherichia coli, dan 

untuk pengujian pH, total padatan terlarut, tingkat kekeruhan, tingkat kesadahan, logam 

Zn dan Fe tergolong aman, karena tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa, belum dilaksanakannya pengecekan kualitas air secara 

berkala, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan pihak katering yang 

menjelaskan pernah dilakukan pengujian namun tidak dilakukan secara rutin. Sehingga 

diperlukan tindakan monitoring yaitu pengecekan mutu kualitas sumber air yang 

digunakan secara berkala. Batas kritis air 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. Sedangkan untuk batas kritis 

bakteri Salmonella typhi dan Shigella sp. sama dengan batas maksmimum total bakteri 

koliform, karena menurut Brooks et al. (2007) bakteri Shigella sp. berbentuk batang dan 

tergolong dalam famili Enterobacteriaceae, dan menurut Jawetz et al. (2010) bakteri 

Salmonella sp. tergolong dalam famili Enterobacteriaceae serta memiliki bentuk 
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batang. Menurut Knechtges (2011), bakteri coliform merupakan bakteri gram negatif 

yang berbentuk batang, tidak membentuk spora, bersifat anaerob atau fakultatif anaerob. 

Menurut Batt (2014), golongan bakteri coliform adalah Citrobacter, Enterobacter, 

Escherichia coli, dan Klebsiella. Tindakan koreksi pada titik kritis bahan baku air yaitu 

dengan mengganti air tanah dengan air galon untuk proses pengolahan, sedangkan air 

yang digunakan untuk keperluan hygiene dan sanitasi di treatment terlebih dahulu, 

menggunakan kaporit dengan dosis yang sesuai standar dan penyaringan menggunakan 

karbon aktif untuk menghilangkan bau dari kaporit tersebut. 

 

Bahan baku daging sapi (TKK 2) memiliki potensi bahaya Escherichia coli O157:H7, 

Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, Salmonella sp. Berdasarkan penelitian Bontong 

et al. (2012), potensi bahaya tersebut dapat muncul karena menjelaskan bahwa 

kemungkinan terbesar daging sapi mengalami kontaminasi yaitu ketika berada di rumah 

pemotongan hewan, ketika daging kontak langsung pada permukaan yang tidak 

higienis, melalui pekerja, udara, perjalanan daging mulai dari pelayuan, pembekuan, 

pengiriman, pengemasan, penjualan dan penanganan pada waktu pengolahan. 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). 

Oleh karena itu diperlukan tindakan pengendalian yaitu melakukan pengecekan mutu 

daging secara visual yang meliputi tekstur, warna, dan bau. Batas kritis pada bahan baku 

daging sapi ini yaitu dengan mengecek secara visual, dimana daging sapi segar yang 

memiliki kualitas yang baik 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 di tangan (LIPTAN, 2001). Tindakan 

koreksi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyortiran serta mengembalikan daging 

sapi yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang baik. 

 

Titik kritis bahan baku lainnya yaitu telur, bahaya biologi yang dapat berpotensi 

mencemari telur yaitu Escherichia coli, Salmonella sp. Cemaran Salmonella sp. pada 

telur dapat terjadi karena kurangnya sanitasi dan higeinitas di peternakan (Bahri, 2002). 
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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). Oleh karena itu diperlukan 

tindakan pengendalian seperti melakukan pemeriksaan keadaan penampakan fisik telur 

secara visual sebelum digunakan untuk produksi. Batas kritis pada bahan baku telur 

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. Tindakan koreksi yang dapat 

dilakukan adalah mengembalikan dan tidak menggunakan telur yang tidak sesuai 

dengan standar mutu yang baik. 

 

Bahan baku yang tergolong titik kendali kritis yaitu sayuran pelengkap, dalam hal ini 

yang termasuk didalamnya ialah buncis, wortel, dan kentang. Potensi bahaya yang dapat 

mencemari sayuran tersebut adalah Salmonella sp., dan Escherichia coli. Menurut 

Crowe (2015), Salmonella sp., Escherichia coli merupakan bakteri patogen penyebab 

foodborne outbreaks pada sayuran, buah, dan daging. Penanganan terhadap sayuran 

yang dilakukan pihak katering yaitu mengecek secara visual pada saat tahap penerimaan 

bahan baku, lalu dikupas, dipotong dan disimpan dalam chiller yang tidak dicampur 

dengan bahan lain. Sayuran yang hendak diolah, sebelumnya dicuci terlebih dahulu 

kemudian direbus, namun dalam pencucian dan perebusan sayuran tersebut memiliki 

risiko terjadinya kontaminasi silang dari peralatan, lingkungan, dan bahan baku lain. 

Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memastikan pemilihan dan 

penanganan yang baik bahan yang diterima, memperhatikan sanitasi serta suhu chiller 

yang digunakan untuk menyimpan sayuran. Batas kritis untuk sayuran menurut 

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 chiller 

yaitu pada suhu 10°C serta tidak tercampur dengan bahan pangan lain. Tindakan 

monitoring yang sebaiknya dilakukan yaitu memperhatikan kegiatan penyortiran serta  

penanganan setelah bahan diterima, memperhatikan kebersihan wadah serta suhu dan 

sanitasi chiller yang digunakan untuk menyimpan sayuran. Tindakan koreksi yang dapat 
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dilakukan yaitu tidak menggunakan sayuran yang rusak atau busuk serta memisahkan 

bagian yang 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. 

 

Bahan baku yang menjadi titik kendali kritis selanjutnya adalah saus tomat. Potensi 

bahaya yang dapat mencemari saus tomat yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus. Potensi bahaya tersebut dapat diakibatkan karena penyimpanan dengan wadah 

yang tidak tertutup, karena menurut Hartati (2012) wadah saus tomat yang dibiarkan 

terbuka, sanitasi wadah saus tomat yang kurang bersih, serta lingkungan tempat 

penyimpanan yang belum tentu bersih memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri 

patogen. Saus tomat yang disimpan dalam keadaan yang tidak tertutup rapat berpotensi 

terkontaminasi oleh salah satu bakteri yaitu Staphylococcus aureus (Santi, 2009). 

Pemasakan dengan suhu > 100
 o

C dapat mereduksi bakteri patogen tersebut hingga ke 

tingkat yang dapat diterima, namun setelah pemasakan saus memiliki risiko terjadinya 

kontaminasi dari udara, dan pekerja karena nantinya mengalami waktu tunggu 3-4 jam. 

Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah memperhatikan kerapatan penutup 

kemasan serta sanitasi lingkungan penyimpanan saus tomat, sebaiknya saus tomat 

disimpan dalam chiller. Batas kritis untuk saus tomat menurut 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). Tindakan monitoring yang dilakukan yaitu memperhatikan suhu 

dan sanitasi lingkungan penyimpanan saus tomat dalam chiller. Tindakan koreksi yang 

dapat dilakukan adalah menutup rapat kemasan saus tomat, serta memperhatikan 

kebersihan tangan dan lingkungan tempat penyimpanan saus tomat, serta saus tomat 

sebaiknya disimpan dalam chiller. 

 

Tahapan proses produksi galantin daging sapi yang menjadi titik kendali kritis yaitu 

perebusan sayuran. Potensi bahaya biologi yang dapat muncul adalah Salmonella sp., 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Potensi bahaya tersebut dapat muncul dari sisa 

air pada peralatan dan wadah yang digunakan, akumulasi jumlah bakteri Salmonella sp. 
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dan E. coli juga dapat terjadi, karena sebelumnya sayuran disimpan dalam chiller 

dengan suhu yang kurang sesuai. Bakteri S. aureus dapat berada di udara, debu, tubuh 

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

pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memperhatikan waktu dan besaran api kompor 

selama pemasakan. Batas kritis dari tahapan perebusan sayuran yaitu pemasakan 

dilakukan selama 10-15 menit dan menggunakan api sedang, dimana 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. Tindakan monitoring yang dapat dilakukan adalah memperhatikan dan memantau 

waktu pemasakan. Tindakan koreksi yang dapat dillakukan yaitu melakukan pemanasan 

ulang selama 10-15 menit dengan besaran api sedang. 

 

Tahapan proses produksi galantin daging sapi yang menjadi titik kendali kritis yaitu 

pemasakan saus. Potensi bahaya biologi yang dapat muncul adalah Salmonella sp., 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Potensi bahaya tersebut dapat muncul 

peralatan yang digunakan sebelumnya dicuci terlebih dahulu, sehingga bakteri yang 

terdapat pada sisa air yang masih tertinggal, dapat menjadi sumber kontaminasi. Tangan 

pekerja yang belum tentu terjamin kebersihannya. Tindakan pengendalian yang dapat 

dilakukan yaitu memperhatikan waktu dan besaran api kompor selama pemasakan. 

Batas kritis dari tahapan pemasakan saus yaitu pemasakan saus dilakukan 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. Tindakan koreksi yang dapat dilakukan yaitu 

melakukan pemanasan ulang selama 10-15 menit dengan besaran api sedang. 

 

Titik kendali kritis pada tahapan proses galantin daging sapi, yaitu pengukusan galantin. 

Potensi bahaya kimia yang dapat mencemari yaitu terjadinya migrasi bahan aditif 

plastik polietilen seperti plasticizer, stabilizer, dan antioksidan dari kemasan plastik 

adonan galantin. Bahan-bahan aditif plastik jenis plasticizer, stabilizer, dan antioksidan 

dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas dengan kemasan plastik akibat 
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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). Sehingga diperlukan tindakan pengendalian yaitu 

melakukan penggantian kemasan cetakan adonan galantin dengan kemasan yang aman 

dan tahan suhu tinggi.  Batas kritis dari tahapan pengukusan galantin yaitu dengan 

melakukan 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. Tindakan monitoring yang dilakukan adalah melakukan penggantian 

kemasan cetakan adonan galantin dengan kemasan yang aman dan tahan suhu tinggi, 

serta memantau waktu dan besaran api kompor selama pengukusan. Tindakan koreksi 

yang dapat dilakukan adalah menggunakan daun pisang sebagai pembungkus adonan 

galantin, dan pengukusan selama 2 jam, menggunakan besaran api kompor sedang. 

 

Tahapan proses yang menjadi titik kendali kritis lainnya yaitu penggorengan galantin. 

Potensi bahaya kimia yang dapat mencemari proses tersebut yaitu radikal bebas 

peroksida dan hidroperoksida hasil dari reaksi oksidasi minyak goreng. Potensi bahaya 

tersebut dapat berasal dari 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 diperkirakan minyak tersebut telah digunakan berkali-kali. Potensi bahaya 

biologi yang dapat menjadi sumber kontaminasi yaitu Escherichia coli, Salmonella sp., 

dan Staphylococcus aureus. Sumber bakteri tersebut dapat berasal dari tahapan 

sebelumnya dapat terjadi yaitu holding time I, karena galantin dibiarkan dalam kondisi 

terpapar udara secara langsung sehingga mudah dihinggapi lalat. Menurut Sigit (2006) 

beberapa bakteri patogen yang ditularkan oleh lalat yaitu E. coli, Salmonella sp. Sumber 

S. aureus berada di udara, debu, tubuh manusia pada kulit, rambut, mulut, dan saluran 

pernafasan (Chotiah, 2009). Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah 

penggantian penggunaan minyak goreng secara berkala, yaitu setelah penggorengan ke-
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5. Memperhatikan waktu dan besaran api kompor selama pemasakan. Batas kritis dari 

tahap penggorengan galantin yaitu penggorengan galantin selama 10-15 menit, menggunakan 

besaran api kompor sedang. 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). 

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. 

Tindakan koreksi yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan penggantian minyak 

goreng yang telah digunakan sebanyak 5 kali dengan minyak goreng baru. 

Penggorengan galantin selama 10-15 menit, menggunakan besaran api sedang. 

 

Tahapan proses yang menjadi TKK selanjutnya yaitu holding time (waktu tunggu) II. 

Potensi bahaya biologi yang dapat muncul yaitu Escherichia coli, Salmonella sp., 

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas sp. Makanan matang 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, 

selain itu sisa air yang masih tertinggal di peralatan yang dicuci dengan air dapat 

menjadi sumber kontaminasi lain. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu 

memastikan suhu makanan matang tidak berada pada danger zone dengan waktu yang 

relatif lama. Batas kritis tahap holding time 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. Tindakan monitoring yang dilakukan yaitu makanan matang tidak dibiarkan 

mengalami waktu tunggu yang terlalu lama dengan kondisi terpapar udara. Tindakan 
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koreksi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemanasan makanan matang pada suhu 

minimal 60
o
C.  

 

Tahap yang menjadi titik kendali kritis selanjutnya yaitu pengemasan dalam dos. 

Potensi bahaya biologi yang dapat muncul adalah Escherichia coli, Salmonella sp., 

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas sp. Penyebab munculnya potensi bahaya 

biologi tersebut karena makanan matang terpapar udara secara langsung, ditambah 

adanya lalat, serta pekerja tidak menggunakan atribut dengan lengkap, didukung dengan 

beberapa pekerja yang berlalu lalang disekitar makanan. Tindakan pengendalian yang 

dapat dilakukan yaitu pekerja sebaiknya menggunakan masker, dan sarung tangan. 

Sebaiknya terdapat area penyiapan makanan matang yang terpisah, dimana tempat 

tersebut tidak banyak pekerja yang berlalu lalang. Batas kritis dari tahap pengemasan 

dalam dos 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. Tindakan monitoring yang dapat dilakukan adalah 

memastikan sanitasi pekerja, dan memastikan area penyiapan makanan matang terpisah, 

sehingga tidak terlalu banyak pekerja yang berlalu lalang. Tindakan koreksi yang dapat 

dilakukan yaitu pekerja menerapkan prosedur hygiene dan sanitasi dengan baik, serta 

memisahkan area penyiapan makanan. 

 

Tahapan proses yang menjadi titik kendali kritis terakhir yaitu pendistribusian. Potensi 

bahaya biologi yang dapat muncul adalah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Salmonella sp., dan Pseudomonas sp. Potensi bahaya tersebut dapat muncul akibat dari 

akumulasi jumlah bakteri dari tahap sebelumnya, karena makanan tidak dipanaskan 

ulang serta tidak terdapat pengontrol suhu pada alat transportasi, sedangkan selama 

pendistribusian, makanan mungkin berada pada kisaran suhu yang potensial terhadap 

pertumbuhan bakteri. Tidak terdapat pengontrol suhu pada alat transportasi, alat 

transportasi yang belum tentu terjamin kebersihannya. Menurut Yunita et al. (2014), 

jika makanan berada pada kisaran suhu 4
o
C – 60

o
C (danger zone) dapat berpotensi 

tumbuhnya berbagai macam bakteri. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan 

adalah memastikan kebersihan di dalam alat transportasi, mendisplinkan pekerja dalam 

pendistribusian hingga sampai ke konsumen dan sebaiknya terdapat pengontrol suhu 
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pada alat transportasi. Batas kritis pada tahap pendistribusian 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. Tindakan monitoring yang dapat dilakukan adalah memastikan dan 

memantau pekerja melakukan prosedur sanitasi alat transportasi dengan baik, 

memastikan ketepatan waktu dalam pendistribusian dan memperhatikan adanya 

pengontrol suhu pada alat transportasi. Tindakan koreksi yang dapat dilakukan yaitu 

melakukan pembersihan alat transportasi sebelum digunakan untuk mengangkut 

makanan, mengecek alat pengontrol suhu didalamnya serta mendisplinkan pekerja 

dalam pendistribusian hingga sampai ke konsumen. 

 

Seluruh tahap yang telah teridentifikasi, lalu dilakukan penentuan verifikasi dengan cara 

pengecekan kualitas air tanah, dan pengecekan suhu galantin daging sapi serta saus 

galantin mulai dari holding time hingga akan didistribusikan. Verifikasi merupakan 

suatu prosedur, pengujian atau evaluasi lain yang bertujuan untuk menetapkan standar 

kesesuaian suatu pelaksanaan dengan rencana Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP). Tahap verifikasi ini dibuat untuk menjamin bahwa rancangan HACCP sudah 

sesuai dengan kegiatan produksi sehari-hari serta akan menghasilkan produk galantin 

daging sapi yang memiliki mutu yang tergolong baik dan aman dikonsumsi. Tahap 

verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengecekan suhu galantin 

beserta saus galantin selama waktu tunggu (holding time) hingga makanan akan 

didistribusikan. Pengecekan suhu ini memiliki tujuan untuk menentukan berapa lama 

waktu tunggu hingga akan didistribusikan agar suhu makanan tidak masuk dalam zona 

bahaya, yang mana pada suhu tersebut rentan terhadap pertumbuhan mikroba.  

 

Berdasarkan hasil pengujian suhu galantin dan saus galantin di katering “A” selama 

holding time yang dapat dilihat pada Tabel 14, maka ditetapkan batas maksimal galantin 

dan saus galantin mengalami holding time setelah pemasakan yaitu 90 menit. Hal ini 

dikarenakan setelah menit ke-90 suhu galantin dan saus galantin berada dibawah 60
o
C, 

dimana menurut Yunita et al. (2014) apabila suhu makanan berkisar antara 4
o
C-60

o
C 
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tergolong dalam suhu danger zone, yang mana pada suhu tersebut bakteri mudah 

tumbuh. 

 

Tahapan yang telah dilakukan mulai dari penentuan analisa bahaya, penentuan titik 

kendali kritis, penentuan batas kritis, penentuan tindakan pengawasan, serta penentuan 

verifikasi, kemudian dilakukan pembuatan dokumentasi HACCP. Pembuatan 

dokumentasi HACCP ini dilakukan dengan membuatan catatan yang berhubungan 

dengan setiap TKK baik bahan baku dan proses produksi galantin daging sapi, dengan 

tujuan untuk memudahkan pekerja untuk menerapkan prinsip HACCP, mendisplinkan 

pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, memperhatikan sanitasi 

dan kebersihan. Pembuatan dokumentasi untuk katering “A” meliputi checklist kualitas 

mutu air, checklist pengecekan kualitas mutu daging sapi dan sayuran, checklist 

pengecekan jumlah ulangan penggunaan minyak goreng, checklist waktu tunggu 

makanan matang, checklist pendistribusian makanan, dan checklist kelengkapan atribut 

pekerja. Hal tersebut dilakukan untuk membuat sebuah catatan yang berhubungan 

dengan titik kendali kritis (TKK), dengan harapan dokumentasi ini sebagai jaminan 

keamanan pangan sesuai dengan peraturan yang ada. 


