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4. PEMBAHASAN 

Tahap awal yang dilakukan untuk menganalisa tingkat potensi bahaya adalah dengan 

membuat checklist SSOP dan GMP terlebih dahulu karena SSOP dan GMP merupakan 

salah satu prasyarat dalam melaksanakan sistem HACCP. Checklist ini digunakan untuk 

mengamati keadaan lingkungan produksi di industri jasa boga tersebut. Hasil 

pengamatan SSOP dan GMP dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. Pada tabel 2 

terdapat hasil observasi yang telah dilakukan di industri jasa boga menggunakan 

checklist SSOP dengan jumlah skor sebanyak 75. Menurut Permenkes RI 

No.1096/MENKES/PER/VI/2011 untuk nilai 75 termasuk golongan A3 yang memiliki 

tingkat pemenuhan persyaratan secara keseluruhan sebanyak 92,5%. Dari hasil checklist 

tersebut dapat disimpulkan bahwa industri jasa boga telah menerapkan hampir 

keseluruhan prinsip-prinsip SSOP dalam pelaksanaan proses produksinya. Pada Tabel 3 

dilakukan observasi pada katering A dengan menggunakan checklist GMP / CPMB 

yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor: 

HK.00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan. Dari 

hasil  observasi yang dilakukan, katering A masih menerapkan prinsip GMP dengan 

presentase sebanyak 83%. Beberapa prinsip yang belum diterapkan, meliputi bangunan 

yang dibuat masih bisa dimasuki binatang pengerat, serangga dan hama lainnya, selain 

itu karyawan yang bekerja disana belum pernah mengikuti pelatihan tentang higiene dan 

sanitasi, sehingga karyawan yang bekerja belum memakai seragam, tutup kepala dan 

perlengkapan personal higiene lainnya. Menurut (Nurjanah, 2006) cemaran 

mikrobiologis dapat berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pekerja. 

Dengan kurangnya sanitasi dan personal higiene pada pekerja, hal ini memungkinkan 

selama proses produksi pembuatan fish steak dapat terjadi kontaminasi silang dari 

pekerja ke bahan makanan.  

 

Ikan merupakan bahan makanan yang mudah rusak apabila peyimpanannya kurang 

tepat. Proses perubahan/kerusakan pada ikan akan terjadi sejak 8 jam setelah ikan 

ditangkap. Salah satu cara untuk mempertahankan mutu ikan agar tidak membusuk 

adalah dengan pengolahan, dengan begitu ikan dapat bertahan hingga nantinya dimasak 

dan dapat dikonsumsi (Nurjanah, 2006). Pada lingkungan hidupnya, secara natural ikan 

sudah terkontaminasi oleh bakteri Vibrio vulnificus dan Salmonella spp. Sehingga jika 
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mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi maka dapat menyebabkan infeksi atau 

intoksikasi pada konsumen (Sanjee, et al, 2016). Salah satu pengolahan yang sering 

dilakukan dalam bidang perikanan adalah mengolah ikan menjadi fillet ikan. Fillet ikan 

juga banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan baso ikan, otak-otak ikan, 

tempura ikan, dll (Yuwono, 2012). Selain dalam bentuk fillet biasanya ikan juga 

dipotong-potong dalam ukuran yang agak besar dan dijadikan sebagai steak ikan. Setiap 

bahan baku dalam pembuatan fish steak serta prosesnya memiliki potensi bahaya pada 

produk yang dihasilkan. Oleh karena itu potensi bahaya yang terjadi akan ditinjau 

tingkat signifikansinya dengan menggunakan tabel tingkat keparahan (Lampiran 5) 

kemudian ditentukan titik kendali kritisnya (TKK) dengan menggunakan pohon 

keputusan (Lampiran 8). Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4, menunjukkan 

bahwa bahan baku yang memiliki potensi bahaya signifikan harus diberi tindakan 

pengendalian dari proses produksi untuk meminimalkan dan mengurangi bahaya yang 

ada (Rauf, 2013). 

 

Bahaya yang terdapat pada bahan baku harus dikendalikan dengan benar karena jika 

dibiarkan akan menyebabkan keracunan makanan atau foodborne outbreaks. Bahaya 

yang ada pada ikan kakap putih adalah Vibrio vulnifcus dan Salmonella spp. Menurut 

(CDC, 2010) terdapat 15.000 orang masuk rumah sakit dan 400 orang meninggal akibat 

mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi Salmonella sp. Selain kakap putih, bahan 

baku utama seperti air yang digunakan untuk proses produksi pembuatan fish steak juga 

terdapat mikrobiologi pathogen seperti Escherichia coli O157;H7, Salmonella sp, dan 

Shigella sp, karena air yang digunakan bersumber dari air tanah/sumur. Sumber air yang 

kurang bersih merupakan hal yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare. Penyakit 

diare ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bertransmisi melalui 

air seperti Escherichia coli O157:H7, Salmonella sp.(non thypoid), dan Shigella 

sp.(Puspitasari & Mukono, 2013). Menurut penelitian yang telah dilakukan, di kota 

Tangerang Selatan pada tahun 2010 sebanyak 11.119 orang terkena wabah diare yang 

disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang kemudian meningkat menjadi 18.581 

orang di tahun 2011 (WHO, 2011). Sepuluh tahun terakhir, kasus keracunan pangan 

yang diakibatkan dari produk pangan katering ada sebanyak 31%. Berdasarkan data 

Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) bidang pangan, kasus keracunan pangan akan 
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terus meningkat setiap tahunnya, baik dari jumlah korban maupun yang menderita sakit 

(Handayani, 2012). Dengan adanya kejadian tersebut perlu adanya pengendalian bahaya 

agar dapat mengurangi kasus keracunan yang ada.  

 

Proses pengendalian bahaya dapat dilakukan berdasarkan prinsip HACCP yang terdiri 

dari 7 tahap, yaitu dimulai dengan proses analisa bahaya pada Tabel 4 dan Tabel 5. Pada 

Tabel 4 terdapat proses analisa untuk bahan baku yang digunakan dalam proses 

pembuatan fish steak sedangkan pada Tabel 5 terdapat proses analisa bahaya proses 

produksi pembuatan fish steak. Penentuan tingkat signifikansi ditentukan berdasarkan 

hasil penelitian, data ilmiah, literature dan beberapa kasus keracunan yang 

menyebabkan sakit, masuk rumah sakit bahkan sampai meninggal. Kemudian dibantu 

dengan menggunakan tabel tingkat keparahan pada Lampiran 5. Setelah analisa bahaya 

telah dilakukan dan ditentukan signifikansinya masuk ke tahap penentuan Titik Kendali 

Kritis (TKK) dengan menggunakan pohon keputusan pada Lampiran 9. Masing-masing 

bahan baku dan proses produksi yang signifikan akan diuji dengan menjawab urutan 

pertanyaan mengenai bahaya yang mungkin muncul dalam suatu tahapan proses dan 

bahan baku yang digunakan (Handayani, 2012).  

 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, bahan baku dalam pembuatan fish steak yang 

menjadi Titik Kendali Kritis (TKK) adalah air, kakap putih dan saus tomat. Air dan 

kakap putih secara alami sudah mengandung mikroorganisme yang dapat 

membahayakan jika tidak dilakukan penanganan dengan benar. Kedua bahan tersebut 

saling berkaitan karena dalam prosesnya, air akan digunakan untuk mencuci kakap putih  

yang telah dipisahkan dari kulit, duri dan isi perutnya. Dengan begitu bahaya pada 

kakap putih akan meningkat jika pencucian yang dilakukan menggunakan air yang 

sudah terkontaminasi mikroorganisme. Air sumur yang digunakan untuk proses 

produksi telah di uji di Laboratorium Ilmu Pangan Unika Soegijapranata. Pengujian 

yang dilakukan terdiri dari 7 jenis uji yaitu uji pH, Total Padatan Terlarut (TDS), 

kekeruhan, tingkat kesadahan (hardness), Logam Zn dan Fe, bakteri bentuk koli 

(coliform). Pengujian ini dilakukan dengan mengacu standar dari PERMENKES RI 

Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan 

Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus 
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Per Aqua, Dan Permandian Umum. Sampel air yang digunakan di ambil pagi hari, 

kemudian sampel di bawa ke Laboratorium Ilmu Pangan, Unika Soegijapranata untuk 

dilakukan pengujian.  

 

Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 10. Dari 7 jenis pengujian terdapat 1 

indikator uji yang tidak sesuai dengan standar yaitu bakteri bentuk koli (coliform) 

dengan hasil melebihi standar yaitu sebanyak 68,23 CFU/100 ml yang seharusnya 

adalah 50 CFU/100 ml untuk total koliform dan 0 CFU/100ml air adalah total  

Escherichia coli. Bakteri koliform merupakan golongan bakteri yang hidup dalam 

saluran pencernaan manusia (Treyens, 2009). Golongan bakteri koliform yaitu 

Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli, dan Klebsiella (Batt, 2014). Bakteri 

Shigella merupakan bakteri yang termasuk dalam familia Enterobacteriaceae 

(Lightfoot, 2003). Bakteri yang terindentifikasi dalam air yang digunakan oleh katering 

A termasuk dalam kategori koliform. Pada uji ini juga dilakukan uji kesadahan dalam 

air, Air sadah merupakan air yang mengandung mineral kalsium dan magnesium. Air 

sadah sebenarnya tidak terlalu berbahaya untuk diminum, pada standar yang ditentukan 

kadar maksimal untuk air bersih yaitu 500 mg/L CaCO3. Dari analisa yang dilakukan, 

hasil kesadahan masih di bawah standar yaitu 122 mg/L CaCO3 sehingga masih aman 

untuk dikonsumsi. Namun jika konsumsi berlebih tidak baik untuk kesehatan karena 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit ginjal, dan kencing batu 

(Nurhayati, 2011). 

 

Tahapan proses produksi yang merupakan Titik Kendali Kritis (TKK) dalam pembuatan 

fish steak adalah pembuatan saus, holding time, pengiriman, pembakaran, penyajian, 

dan pencucian alat. Tahapan holding time termasuk ke dalam TKK, Karena pada saat 

holding time makanan diletakkan di suhu ruang selama 2 jam dan menyebabkan suhu 

turun menjadi 30°C, sehingga dapat berpotensi tumbuhnya mikroba pathogen. Menurut 

(Yunita et al., 2014) batas aman waktu tunggu makanan matang ialah 2-4 jam. Rata-rata 

waktu tunggu (holding time) pada siang hari ialah 2 jam 7 menit. Suhu yang aman untuk 

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

(danger zone) dapat berpotensi tumbuhnya berbagai macam bakteri. Setelah proses 

holding time, makanan kemudian dikirim ke gedung untuk disajikan secara prasmanan. 
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Wadah yang digunakan untuk mengirim makanan tersebut adalah container yang 

foodgrade sehingga aman untuk makanan matang. Pengiriman dilakukan menggunakan 

mobil tertutup (mobil box). Namun pada tahapan ini merupakan TKK, dimana bahaya 

pada tahap sebelumnya belum bisa dikendalikan.  

 

Makanan yang telah sampai ke gedung kemudian disajikan dan dibakar ulang untuk 

menghangatkan fish steak tersebut. Peralatan yang digunakan ditata di atas meja 

panjang bersama dengan food warmer yang digunakan untuk memanggang fish steak. 

Pemanggangan yang dilakukan hanya mencapai suhu 50°C. sehingga bahaya pada tahap 

sebelumnya tidak dapat hilang. Maka pada tahap ini juga termasuk TKK. Setelah proses 

pemanggangan selesai, fish steak akan disimpan kedalam food warmer bersama dengan 

sayuran pelengkap untuk penyajiannya. Kemudian wadah tersebut ditutup dengan 

plastik clingwrap untuk menghindari bahaya fisik masuk ke dalam makanan. 

 

Bahan baku dan proses produksi yang termasuk dalam TKK perlu ditetapkan batasan 

kritis sehingga bahaya yang ada dapat dikendalikan. Air merupakan bahan baku utama 

yang termasuk TKK, dengan begitu perlu ada tindakan pengendalian yang dilakukan 

yaitu melakukan pengecekan kualitas air sumur secara rutin. Bahan baku selanjutnya 

adalah ikan kakap putih. Salah satu masalah yang dihadapi pada penanganan ikan 

adalah cepat menjadi busuk setelah beberapa jam ditangkap (Reo, 2013).  Oleh karena 

itu tahapan pengendalian yang dilakukan yaitu penyimpanan pada chiller dengan suhu 

minimal 6°C sebelum dilakukan pengolahan untuk meminimalkan adanya kontaminasi. 

Dengan begitu penetapan batas kritis yang diberikan yaitu penyimpanan chiller dengan 

suhu minimal 6°C, karena Vibiro vulnificus dapat tumbuh pada temperatur 8-43°C. 

(Lawley, et al 2008). Saus tomat juga merupakan bahan baku yang termasuk TKK. 

Karena penyimpanan yang salah akan dapat menimbulkan tumbuhnya bakteri seperti 

Salmonella. Oleh karena itu tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu menyimpan 

bahan dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di chiller dengan suhu 6°C agar 

bakteri tidak tumbuh di dalam saus, karena Salmonella tumbuh pada kisaran suhu 7-

48°C. Sehingga batas kritis yang diberikan adalah suhu penyimpanan yang tepat dalam 

suhu 6°C dan wadah yang digunakan dalam keadaan tertutup rapat.  
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Selain TKK pada bahan baku, TKK pada proses produksi juga perlu diberikan tindakan 

pengendalian karena proses produksi yang baik dan benar juga akan menentukan hasil 

akhir produk yang kemudian akan dikonsumsi. Proses produksi yang termasuk dalam 

TKK yaitu pembuatan saus fish steak, pembakaran, holding time, pendistribusian, 

pembakaran ke-2, dan penyajian. Pada proses pembuatan saus fish steak termasuk TKK 

karena saus yang telah matang dilakukan pendinginan (holding time) dalam waktu 2 jam 

sehingga mengalami penurunan suhu hingga 36°C, dimana dapat berpotensi tumbuhnya 

Escherichia coli pada saus tersebut. Selain itu wadah yang digunakan juga berpotensi 

mengkontaminasi saus karena wadah tersebut dicuci dengan menggunakan air sumur 

yang tidak bersih. Pembakaran merupakan tahapan untuk mematangkan fish steak, 

namun tahapan ini tidak dirancang untuk menghilangkan bahaya. Maka pada tahapan ini 

juga termasuk dalam TKK. Untuk mendapatkan suhu tengah fish steak 80°C, maka suhu 

pembakaran harus mencapai 100°C, dalam waktu 10-15 menit untuk 1 kali pembakaran 

dengan menggunakan besaran api sedang. Hal ini juga menjadi batas kritis yang 

ditentukan agar setiap pembakaran dapat menggunakan suhu dan waktu yang sama.  

 

Holding time merupakan tahap yang sangat mudah ditumbuhi mikroorganisme. Karena 

saat holding time, bahan dibiarkan terbuka disuhu ruang. Maka perlu adanya tindakan 

pengendalian yaitu suhu saat holding time maksimal turun hingga 70°C, karena suhu 

60°C sudah masuk danger zone (Lawley, et al 2008), dan waktu holding time maksimal 

1 jam dalam kondisi wadah terbuka. Tahapan selanjutnya juga merupakan TKK karena 

tidak ada tahapan yang dapat mengendalikan bahaya yang muncul saat holding time. 

Setelah proses holding time fish steak dimasukkan ke dalam container plastik yang 

sudah berstandar food grade, hal ini merupakan salah satu batasan yang diberikan agar 

menghindari kontaminasi selama perjalanan. Selain itu mobil box yang akan digunakan 

harus dipastikan bersih agar tidak mengkontaminasi produk saat pengiriman ke gedung. 

Setelah sampai di gedung dilakukan pembakaran ulang, namun pembakaran yang 

dilakukan tidak dapat menghilangkan bakteri yang ada, karena suhu yang digunakan 

adalah sekitar 50°C. Sehingga tahapan ini perlu diberikan pengendalian yaitu suhu 

pembakaran minimal 100°C untuk mencapai suhu tengah pada fish steak 70°C agar 

dapat menghilangkan bakteri yang ada. Tahapan akhir dari proses produksi fish steak 

yaitu penyajian fish steak yang kemudian akan siap dikonsumsi. Tahapan ini juga 
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merupakan TKK karena tahap ini merupakan tahap terakhir sehingga tidak ada tahapan 

yang dapat mengendalikan bahaya yang ada, tindakan pengendalian yang dapat 

diberikan pada tahapan ini adalah melakukan kontrol suhu sehingga fish steak tetap 

dalam keadaan aman dan terbebas dari mikroorganisme. Maka batasan kritis yang 

diberikan adalah suhu penyajian fish steak minimal 70°C.  

 

Tindakan pengawasan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa makanan yang diolah 

sudah aman dikonsumsi, maka tindakan pengawasan diperlukan pada setiap bahan baku 

dan tahapan yang termasuk TKK. Pemantauan dilakukan dengan mengacu pada standar 

batas kritis yang telah ditentukan untuk menjamin keamanan pada produk fish steak. 

Tindakan pengawasan yang dilakukan meliputi tindakan monitoring dan tindakan 

koreksi. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki penanggung jawab pada masing-

masing tahapan. Tindakan monitoring menurut Handayani (2012) adalah suatu 

pengamatan yang terencana dan terjadwal. Pengamatan dapat berupa rekaman, 

checklist, ataupun merupakan suatu pengukuran yang direkam ke dalam suatu data 

sheet. Tindakan monitoring yang dilakukan pada bahan baku dilakukan pada saat 

penggunaan bahan tersebut dan yang menjadi penanggung jawab adalah para pekerja 

dan pengolah masakan fish steak tersebut. Setelah dilakukan tindakan monitoring, 

terdapat tindakan koreksi yang dilakukan oleh kepala dapur katering A. Tindakan 

koreksi ini dilakukan oleh kepala dapur apabila terjadi penyimpangan terhadap batasan 

kritis suatu TKK.  

 

Tindakan monitoring dan koreksi yang dilakukan pada bahan baku dapat berupa 

pengujian kualitas air secara rutin di laboratorium dengan frekuensi 3 bulan sekali. 

Apabila tindakan pengendalian yang diberikan belum dapat menjamin keamanan air 

tersebut maka dilakukan tindakan koreksi yang berupa klorinasi atau pencampuran 

kaporit pada air sumur dan kemudian dilakukan penyaringan dengan karbon aktif untuk 

menghilangkan bau kaporit pada air (Widiyanti, 2004). Selain itu untuk tindakan 

monitoring pada kakap dapat dilakukan pengecekan suhu chiller yang digunakan untuk 

menyimpan kakap saat menyimpan kakap yang sudah di fillet. Jika suhu tidak sesuai 

dapat dilakukan tindakan koreksi yaitu memindahkan kakap ke chiller yang lain. 

Pengawasan yang dilakukan pada bahan baku saus tomat yaitu dengan menutup rapat 
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wadah saus setelah dipakai kemudian menyimpan saus tomat tersebut di chiller dengan 

suhu 6°C. Tindakan koreksi yang dilakukan adalah bila tutup botol rusak, pindahkan 

saus tomat ke botol baru agar dapat ditutup dengan rapat dan bila suhu chiller tidak 

tercapai pindahkan ke pendingin lain. 

 

Selain pada bahan baku, proses produksi yang merupakan TKK juga dilakukan tindakan 

pengawasan. Pada tahapan proses produksi juga dilakukan beberapa aktivitas untuk 

pengawasan yaitu mengecek suhu saat holding time, pembakaran, penyajian, 

pengawasan ini dilakukan saat proses tersebut dilakukan dengan penanggung jawab 

para pekerja dan koki bagian pemasakan fish steak. Selain itu juga dilakukan aktivitas 

monitoring pada suhu untuk setiap tahapan, mengecek kebersihan wadah dan mobil box 

yang akan digunakan pengiriman. Tindakan koreksi yang diberikan terkait dengan suhu 

dan waktu pembakaran yaitu menghentikan pembakaran, kemudian mengatur ulang 

suhu dan waktu. Pada saat holding time suhu dan waktu harus sesuai dengan standar 

karena jika tidak sesuai maka dilakukan tindakan koreksi dengan melakukan 

pembakaran yang ke-2 saat di gedung dengan suhu > 100°C dalam waktu yang lebih 

lama sekitar 10 menit.  

 

Tahap selanjutnya yaitu pendistribusian, dimana pendistribusian ini harus menggunakan 

mobil box yang sudah bersih. Bila mobil dalam keadaan kotor dan tidak mungkin dicuci 

kilat maka harus diganti dengan mobil box yang lain agar kegiatan pendistribusian tidak 

terhambat. Kegiatan pembakaran ke-2 dan penyajian dilakukan di gedung untuk 

persiapan disajikan konsumen. Bila pembakaran ke-2 ini belum dilakukan sesuai 

batasan yang diberikan, maka pembakaran dihentikan kemudian diatur ulang suhunya 

dengan meningkatkan besaran suhu. Saat tahap penyajian fish steak harus dalam kondisi 

panas dengan suhu sekitar 70°C. Peralatan yang digunakan dalam penyajian harus 

higienis, utuh, tidak cacat atau rusak sesuai dengan PERMENKES No 1096 tahun 2011. 

Jika terdapat barang yang tidak sesuai standar maka dapat diganti dengan peralatan yang 

baru agar aman saat disajikan ke konsumen. Seluruh kegiatan koreksi ini dilakukan oleh 

kepala dapur katering A.  
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Langkah selanjutnya adalah pembuatan HACCP Plan yang dapat dilihat pada tabel 12 

dan 13 yang berisi tentang ringkasan bahan baku dan tahapan dari awal hingga akhir. 

Rencana HACCP ini dituangkan dalam prosedur dan instruksi kerja yang akan 

memudahkan karyawan dalam pelaksanaannya (Handayani, 2012). Penyusunan 

HACCP Plan ini dibuat untuk mengetahui potensi bahaya yang ada pada bahan baku 

dan proses produksi, disertai dengan tindakan pengendalian yang dilakukan dan batas 

kritis, selain itu juga terdapat tindakan monitoring dan tindakan koreksi agar dapat 

langsung ditangani/diperbaiki oleh masing-masing penanggung jawab. Jika bahaya 

sudah teridentifikasi maka akan dilakukan verifikasi berupa pengecekan suhu dari 

waktu tunggu (holding time) serta pengujian terhadap air sumur/air tanah yang 

digunakan untuk kegiatan produksi di dapur jasa boga katering A.  

 

Tindakan verifikasi adalah metode, prosedur dan uji yang digunakan untuk menentukan 

bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rencana HACCP yang ditetapkan. Dengan 

adanya verifikasi diharapkan kesesuaian program HACCP dapat diperiksa dan 

efektifitas pelaksanaan HACCP dapat dijamin (Handayani, 2012), sehingga rencana 

HACCP dapat sesuai dengan kegiatan operasional sehari-hari dan akan menghasilkan 

produk fish steak dengan mutu yang baik dan aman dikonsumsi. Pada penelitian ini 

dilakukan pengecekan suhu holding time pada fish steak dan saus fish steak. Pengecekan 

awal fish steak dilakukan pada jam ke-0 pada sampel fish steak setelah dibakar lalu 

dibiarkan diruang terbuka, pengecekan ini dilakukan setiap 30 menit sekali, selama 2 

jam. Hasil pengecekan suhu holding time fish steak menunjukkan bahwa penurunan 

suhu pada menit ke-60 masih dalam batas aman yang sesuai dengan batas kritis.  

Kemudian untuk pengecekan suhu saus fish steak juga dilakukan pada jam ke-0 saat 

sampel matang dan mulai didiamkan disuhu ruang, pengecekan juga dilakukan setiap 30 

menit selama 2 jam. Hasil pengecekan suhu holding time saus fish steak menunjukkan 

bahwa penurunan suhu pada menit ke-60 masih dalam batas aman yang sesuai dengan 

batas kritis.  

 

Dokumentasi program HACCP meliputi pendataan tertulis dari keseluruhan program 

HACCP. Sehingga program tersebut dapat diperiksa ulang dan dapat dipertahankan 

dalam periode tertentu. Terdapat 7 dokumentasi yang telah dibuat. Dokumentasi yang 
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pertama yaitu dokumentasi kualitas mutu ikan kakap yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa bahan baku yang akan digunakan sesuai dengan indikator yang ditentukan. Pada 

tabel 17 dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator yang diberikan untuk mengecek 

kualitas ikan kakap, yaitu daging kenyal, bau ikan masih segar, dan bebas duri. Dengan 

indikator tersebut maka ikan yang akan digunakan untuk pembuatan fish steak akan 

mempunyai kualitas dan mutu yang sama. Kemudian checklist ini akan di paraf oleh 

pekerja dan kepala dapur yang mengontrol semua kegiatan proses produksi yang ada di 

katering A. Dokumentasi yang ke 2 yaitu terkait kualitas mutu air. Dokumen ini dibuat 

untuk memastikan bahwa bahan baku air yang digunakan aman dan tidak mengandung 

Escherichia coli dan bakteri coliform lainnya. Dokumen dapat dilihat pada tabel 18, 

dalam tabel tersebut terdapat konsentrasi maksimal coliform 50 CFU/ml yang sesuai 

dengan PERMENKES No 32 Tahun 2017. Sehingga dengan adanya dokumen ini dapat 

mempermudah pekerja saat melakukan pengecekan air sumur.  

 

Dokumentasi yang ke 3 terkait dengan pembuatan batas waktu tunggu (holding time) 

pada tabel 19. Dokumentasi ini berfungsi untuk mengingatkan para pekerja bahwa 

waktu tunggu menjadi bagian dalam titik kritis jika tidak dilakukan penanganan yang 

tepat dan benar. Dokumentasi yang ke-4 merupakan dokumentasi untuk pendistribusian 

yang berfungsi agar para pekerja menjadi disiplin dalam pendistribusian ke tempat 

tujuan (gedung). Dokumentasi ini berisi tentang waktu awal keberangkatan 

pendistribusian hingga sampai ke tempat tujuan. Rentang waktu ini digunakan untuk 

memastikan bahwa makanan yang dikirim masih dalam batas waktu yang aman untuk 

disajikan. Dokumentasi yang ke-5 berkaitan dengan atribut pekerja selama penyajian. 

Dengan adanya dokumentasi ini dapat menjadi pengingat untuk para pekerja agar 

menggunakan atribut yang lengkap saat melakukan penyajian. Dokumentasi ke-6 terkait 

pembersihan ruang produksi di katering A, dokumen ini berfungsi untuk menjaga agar 

ruang produksi tetap bersih sehingga dapat mengurangi tingkat kontaminasi yang ada 

diruang produksi. Pengisian dokumen ini dilakukan setiap hari. Area yang harus 

dibersihkan yaitu area pemasakan, pencucian, penyimpanan bahan baku, penyimpanan 

peralatan. Dan dokumentasi yang terakhir adalah dokumentasi kebersihan mobil box 

yang berfungsi untuk memantau kebersihan mobil box agar tetap bersih sehingga dapat 

mengurangi kontaminasi pada produk yang akan didistribusikan.  


