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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Checklist Penerapan GMP (Good Manufacturing Practices) 

NO URAIAN ADA/YA TIDAK 

1. Sanitasi Lingkungan Umum Pabrik   

 a. Tempat sampah tertutup   

 b. Pembuangan limbah padat   

 c. Pembuangan limbah cair   

 d. Pembuangan limbah gas   

 e. Sarana pengolahan terawat baik   

 f. Toilet karyawan   

 
g. Ruang khusus karyawan (penyimpanan 

barang, pakaian, dll.) 
  

 
h. Tempat pemeliharaan hewan, dan 

lainnya 
  

 i.Saluran pembuangan air   

 
j. Pencegahan binatang (serangga, 

pengerat) 
  

2. Kondisi Umum Sarana Pengolahan   

 a.Kondisi keseluruhan bangunan baik   

 

b. Bangunan dirancang tidak dimasuki 

binatang pengerat, serangga dan hama 

lainnya 

  

 
c. Bangunan cukup luas untuk melakukan 

kegiatan pengolahan 
  

 d. Bangunan dirawat dengan baik   

 e. Penerangan cukup   

 f. Ventilasi cukup   

3. Sanitasi Ruang Pengolahan   

 a. Langit-langit   

 b. Dinding   

 c. Lantai   

 d. Kotak PPPK   

 e. Sarana pengolahan limbah padat   

 f. Sarana pengolahan limbah cair   

 g. Sarana pengolahan limbah gas   

 h. Tempat sampah tertutup   

 i. Sarana pencucian   

 j. Sarana toilet   

 k. Penerangan cukup   

 l. Ventilasi cukup   

4. Sanitasi Alat Pengolahan   

 a. Kondisi alat pengolahan berjalan baik   

 b. Kegiatan pembersihan cukup   

 c. Alat pengolahan mudah dibersihkan   

5. Higiene Karyawan   

 
a. Latihan karyawan tentang higiene 

dansanitasi 
  

 b. Pakaian seragam karyawan   
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 c. Menggunakan tutup kepala   

 
d.  Tidak menggunakan perhiasan pada saat 

bekerja 
  

 e. Menggunakan masker   

 f. Menggunakan sarung tangan   

 
g. Mencuci tangan sebelum dan 

setelahbekerja 
  

 
h. Mencuci tangan setelah menggunakan 

toilet 
  

 i. Fasilitas bagi karyawan yang sakit   

6. 
Pencegahan Kontaminasi 

Silang(Lampirkan denah pabrik) 
  

 
a. Ruang bahan baku, pengolahan, bahanjadi 

terpisah 
  

 

b. Bahan baku, bahan tambahan 

pangan,bahan penolong dan bahan 

kemasanterpisah 

  

 c. Bahan kimia non pangan terpisah   

 

d. Bahan baku, kemasan, bahan tambahan 

pangan, bahan penolong dan produk 

disimpan secara teratur dan dikeluarkan 

secara teratur (First in first out) 

  

7. Pengadaan Air   

 Sumber air   

8. Tindakan PengawasanMutu   

 
a. Bahan mentah ditangani secara hati-hati 

sehingga terhindar dari kontaminasi 
  

 
b. Ada upaya khusus penanganan bahan 

tambahan pangan 
  

 
c. Dilakukan pemeriksaan terhadap bahan 

tambahan pangan 
  

 
d. Dilakukan tindakan pengawasan selama 

proses pengolahan 
  

 
e. Telah dilaksanakan HACCP 

(HazardAnalysis and Critical Control Point) 
  

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor:HK.00/05.1.2569 

tentang kriteria dan tata laksana penilaian produk pangan
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Lampiran 2. Checklist Penerapan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) 

No Uraian Bobot Penilaian Keterangan 

0 1 2 3 4  

 Lokasi, Bangunan, Fasilitas       

1. Halaman bersih, rapi, tidak becek, 

dan berjarak sedikitnya 500 meter 

dari sarang lalat / tempat 

pembuangan sampah, serta tidak 

tercium bau busuk atau tidak 

sedap yang berasal dari sumber 

pencemaran 

1 

      

Indikator : 

 - Daerah halaman dapur bersih. 

 - Minimal berjarak 500 meter dari tempat pembuangan sampah/kumpulan lalat.  

- Tidak terdapat bau menyengat disekitar dapur. 

2. Konstruksi bangunan kuat, aman, 

terpelihara, bersih dan bebas dari 

barang-barang yang tidak berguna 

atau barang sisa. 

1 

      

Indikator :  

- Kontruksi bahan bangunan tahan lama.  

- Kontruksi ruangan mudah dibersihkan.  

- Aliran pembungan air/selokan berfungsi dengan baik.  

- Tidak terdapat tumpukan barang tidak terpakai. 

3. Lantai kedap air, rata, tidak licin, 

tidak retak, terpelihara dan mudah 

dibersihkan. 

1 

      

Indikator :  

- Lantai tidak menyerap air. 

 - Lantai mudah untuk dibersihkan.  

– Lantai memudahkan pengaliran air.  

- Lantai dapur mudah untuk dibersihkan.  

- Lantai dapur tidak retak 

4. Dinding dan langit-langit dibuat 

dengan baik, terpelihara dan bebas 

dari debu (sarang laba-laba) 

1 

      

Indikator : 

- Langit-langit terbuat dari bahan yang kokoh.  

- Langit-langit tidak mengelupas.  

- Permukaan langit-langit untuk produksi rata. 

- Langit-langit tidak terdapat sarang laba-laba. 

 

5. 

Bagian dinding yang kena 

percikan air dilapisi bahankedap 

air setinggi 2 (dua) meter dari 

lantai 

1 

      

Indikator :  

- Permukaan dinding dapur rata.  

- Dinding dapur berwarna terang, tidak mengelupas dan tahan lama.  

- Permukaan dinding dapur bersih dari debu, lendir, dan lain-lain.  

- Dinding pensekat ruangan mudah untuk dibersihkan. 

6. Pintu dan jendela dibuat dengan 

baik dan kuat. Pintu dibuat 

menutup sendiri, membuka kedua 

1 
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arah dan dipasang alat penahan 

lalat dan bau. Pintu dapur 

membuka ke arah luar. 

Indikator :  

- Pintu terbuat dari bahan tahan lama, kuat, permukaan rata, dan berwarna terang.  

- Pintu didesain membuka keluar/kesamping untuk mencegah kontaminasi masuk ke area produksi.  

- Pintu selalu dalam keadaan tertutup.  

- Pada pintu terdapat kasa yang dapat sering dibersihkan. 

 Pencahayaan        

7. Pencahayaan sesuai dengan 

kebutuhan dan tidak menimbulkan 

bayangan. 

1 

      

Indikator :  

- Cahaya tidak remang-remang  

- Cahaya tidak menyilaukan mata. 

 Penghawaan        

8. Ruang kerja maupun peralatan 

dilengkapi ventilasi yang baik 

sehingga terjadi sirkulasi udara 

dan tidak pengap. 

1 

      

Indikator :  

- Jendela terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.  

- Permukaan jendela rata, halus, dan berwarna terang.  

- Memiliki lubang angin yang cukup sehingga ruangan produksi tidak pengap.  

- Ventilasi dilengkapi dengan kasa untuk mencegah serangga atau debu masuk.  

- Ventilasi dalam keadaan bersih dari debu dan sarang laba-laba.   

 Air Bersih        

9.  Sumber air bersih aman, jumlah 

cukup dan bertekanan 
5 

      

Indikator :  

- Penggunaan air PDAM untuk proses produksi.  

- Penggunaan cadangan air (selain PDAM) memiliki jumlah yang cukup dan aman.  

- Air bersih terdistribusi dengan baik. 

 Air Kotor        

10. Pembuangan air limbah dari 

dapur, kamar mandi, WC dan 

saluran air hujan lancar, baik dan 

tidak menggenang . 

1 

      

Indikator :  

- Saluran pembuangan air kotor berjalan dengan lancar.  

- Saluran pembuangan air kotor tidak terbuka pada daerah dapur.  

- Saluran pembuangan air kotor didesain untuk tidak mencemari sumber air bersih dan pangan.  

- Tempat penampungan/selokan air kotor berjarak 500 meter dari dapur. 

 Fasilitas cuci tangan dan toilet        

11. Jumlah cukup, tersedia sabun, 

nyaman dipakai dan mudah 

dibersihkan. 

3 

      

Indikator :  

- Toilet tersedia cukup untuk semua pekerja.  

- Tempat cuci tangan tersedia cukup untuk semua pekerja.  

- Pada area dapur terdapat tempat cuci tangan pekerja.  

- Terdapat sabun pada tiap tempat pencucian tangan.  

- Pada tempat pencucian tangan terdapat alat pengering/handuk untuk pekerja. 

 Pembuangan sampah        
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12. Tersedia tempat sampah yang 

cukup, bertutup, anti lalat, kecoa, 

tikus dan dilapisi kantong plastik 

yang selalu diangkat setiap kali 

penuh 

2 

      

Indikator :  

- Tersedia tempat sampah yang cukup di area produksi.  

- Tempat sampah bertutup.  

- Tempat sampah dilapisi dengan kantong plastik untuk mempermudah pembuangan sampah.  

- Sampah yang penuh segera dibuang ke bak sampah untuk mencegah datangnya binatang yang dapat 

menyebabkan kontaminasi 

 Ruang Pengolahan makanan        

13. Tersedia luas lantai yang cukup 

untuk pekerja pada bangunan, dan 

terpisah dengan tempat tidur atau 

tempat mencuci pakaian 

1 

      

Indikator :  

- Luas area dapur sesuai dengan jumlah pekerja (ruang gerak cukup).  

- Area dapur terpisah dari tempat tidur, cuci pakaian, dan toilet. 

14. Ruangan bersih dari barang yang 

tidak berguna. (barang tersebut 

disimpan rapi di gudang).  

 

1 

      

Indikator :   

- Tidak terdapat tumpukan barang pada area produksi.  

- Tidak terdapat bau menyengat.  

- Terdapat jumlah tong sampah yang cukup.  

- Tong sampah dalam keadaan tertutup. 

 Karyawan        

15 Semua karyawan yang bekerja 

bebas dari penyakit menular, 

seprti penyakit kulit, bisul, luka 

terbuka dan infeksi saluran 

pernafasan atas (ISPA). 

5 

      

Indikator : 

- Semua pekerja dalam keadaan sehat. 

- Semua keryawan terbebas dari penyakit menular. 

- Para pekerja yang menunjukkan gejala penyakit menular tidak diperkenankan masuk ke area produksi. 

16 Tangan selalu dicuci bersih, 

kuku dipotong pendek, bebas 

kosmetik dan perilaku yang 

higienis. 

5 

      

Indikator : 

- Pekerja harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk area produksi. 

- Pekerja yang selesai menggunakan toilet harus mencuci tangannya. 

- Kuku pekerja pendek. 

- Para pekerja tidak menggunakan kosmetik. 

17 Pakaian kerja, dalam keadaan  

bersih, rambut pendek dan  

tubuh bebas perhiasan.  

1 
      

Indikator :  

- Pakaian yang digunakan pekerja bersih.  
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- Rambut pekerja dalam keadaan pendek dan wanita dikuncir.  

- Tubuh bebas perhiasan.  

- Pekerja yang memiliki luka harus di tutup.  

 Makanan        

18 Sumber makanan, keutuhan  

dan tidak rusak.  
5       

Indikator : 

-Terdapat personel untuk pengecekan kedatangan baku  

-Menerima dan menggunakan bahan yang tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan 

berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan kesehatan  

-Tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang rusak.  

-Tidak menggunakan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk Pangan  

-Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan.  

19 Bahan makanan terolah dalam 

kemasan asli, terdaftar, berlabel 

dan tidak kadaluwarsa.  

1 
      

Indikator :  

- Terdapat personel yang melakukan pembelian dan mengecek bahan makanan yang digunakan  

20 Penanganan makanan yang  

potensi berbahaya pada  suhu, 

cara dan waktu yang memadai 

selama penyimpanan peracikan, 

persiapan penyajian dan 

pengangkutan makanan serta 

melunakkan makanan beku 

sebelum dimasak (thawing).  

5 

      

Indikator:  

- Membuat bagan alir atau urut-urutan proses secara jelas  

-Menentukan kondisi bahan baku dari setiap tahap proses penyimpanan, produksi, dan persiapan penyajian.  

- Menggunakan bagan alir produksi pangan yang sudah baku ini sebagai acuan dalam kegiatan produksi 

sehari-hari  

- Melakukan pemisahan bahan baku yang berpotensi bahaya bagi keamanan pangan  

- Memberikan perlakuan khusus pada bahan pangan yang berpotensi bahaya pada keseluruhan proses 

produksi  

21 Penanganan makanan yang  

potensial berbahaya karena  

tidak ditutup atau disajikan  

ulang.  

4 

      

Indikator :  

-Menentukan makanan yang berpotensi bahaya  

-Menentukan cara penanganan dan pengolahan yang baik dan benar pada setiap proses produksi  

-Melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan  

-Terdapat personel khusus yang melakukan pengecekan makanan sebelum dilakukan penyajian  

 Peralatan Makanan dan Masak        

22 Perlindungan terhadap peralatan 

makan dan masak  

dalam cara pembersihan,  

penyimpanan, penggunaan  dan 

pemeliharaan-nya.  

2 

      

Indikator :  

-Melakukan pembersihan peralatan sebelum dan setelah penggunaan  

-Penyimpanan wadah dan pengemas secara rapih, di tempat bersih dan terlindung  

-Penyimpanan bahan berbahaya terpisah dari peralatan dan bahan baku  
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23 Alat makan dan masak yang  

sekali pakai tidak dipakai  

ulang.  

2 
      

Indikator : 

-Pemisahan peralatan makan dan masak sekali pakai.  

-Tidak melakukan pemakaian ulang peralatan sekali pakai  

24 Proses pencucian melalui  

tahapan mulai dari pembersihan  

sisa makanan, perendaman,  

pencucian dan  pembilasan.  

5 

      

Indikator :  

-Tersedia prosedur pencucian peralatan  

-Melakukan setiap tahap prosedur pencucian secara baik dan benar  

-Melakukan pembersihan sisa makanan terlebih dahulu  

-Melakukan perendaman peralatan dan pencucian setelahnya  

-Melakukan pembilasan dengan air mengalir  

25 Bahan racun / pestisida  disimpan 

tersendiri di  tempat yang aman,  

terlindung, menggunakan label / 

tanda yang jelas untuk digunakan.  

5 

      

Indikator :  

-Bahan berbahaya diberi label tersendiri  

-Pelabelan jelas  

-Menempatkan bahan berbahaya di tempat yang aman, rapi, dan terlindung  

-Penyimpanan bahan berbahaya terpisah dari peralatan dan bahan baku  

-Penggunaan bahan racun tidak bersamaan dengan rangkaian proses produksi  

26 Perlindungan terhadap serangga, 

tikus, hewan  peliharaan dan 

hewan pengganggu lainnya.  

4 
      

Indikator :  

-Tidak terdapat sarang hama atau hewan pengganggu lain di seluruh area produksi, penyimpanan, dan 

penyajian.  

-Melakukan pemberantasan hama dengan cara yang aman dengan tidak mempengaruhi mutu dan keamanan 

pangan  

-Terdapat peralatan yang memadai dan apabila pemberantasan dilakukan dengan bahan kimia harus 

dilakukan dengan pertimbangan tidak mencemari pangan.  

-Melakukan pengecekan dan pemberantasan hama serta hewan pengganggu lain secara berkala.  

 Khusus Golongan A.1       

27 Ruang pengolahan makanan tidak 

dipakai sebagai ruang tidur. 
1       

28 Tersedia 1 buah lemari es/ kulkas 4       

 Khusus Golongan A.2       

29 Pengeluaran asap dapur 

dilengkapi dengan alat pembuang 

asap. 

1 
      

30 Fasilitas pencucian dibuat dengan 

tiga bak pencuci. 
2       

31 Tersedia kamar ganti pakaian dan 

dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan pakaian/ loker. 

1 
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Sumber SSOP : 

- Permenkes RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 Khusus Golongan A.3       

32 Saluran pembuangan limbah 

dapur dilengkapi dengan 

penangkap lemak ( grease 

trap) 

1 

      

33 Tempat memasak terpisah 

secara jelas dengan tempat 

penyiapan makanan matang. 

1 

      

34 Lemari penyimpanan dingin 

dengan suhu -5°C dilengkapi 

dengan termometer pengontrol. 

4 
      

35 Tersedia kendaraan khusus 

pengangkut makanan 
3 
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Lampiran 3. Denah Layout Produksi 

• Lantai 1 
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• Lantai dasar 
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Lampiran 4. Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI 

KATERING A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAG. 

KUKUSAN 

Wiji 

 

BAG. NASI 

DOS 

- Sona 

- Doni 

- Arsa 

- Jemu 

- Edi 

- Manan 

- Rum 

- Jeni 

- Titin 

 

BAG. 

SNACK 

- Nisa 

- Jeni 

- Titin 

- Rum 

 

BAG. SAUS 

- Rum 

- Kenes 

- Nik 

 

BAG. 

TUMISAN 

- Ti 

- Kenes 

- Nik 

 

BAG. NASI 

- Wiji 

- Santoso 

 

BAG. RACIK 

- Mamik 

- Kenes 

- Ti 

- Nik 

 

BAG. 

PANGGANG

AN 
Jemu 

 

BAG. KUAH 

- Ti 

- Kenes 

 

BAG. 

GORENGAN 

Lisa 

 

BAG. 

GUDANG & 

DOS 

- Jemu 

- Sutris 

- Edi 

- Manan 

 

BAG. 

COVER & 

SERAGAM 

- Ri’ah 

- Lidin 

- Edi 

- Doni 

 

FRONT 

OFFICE 

Leta 

 

FRONT 

OFFICE 

Vito 

 

KEUANGAN 

Palupi 

 

KEPALA 

DAPUR 

- Ida 

- Neni 

 

FRONT 

OFFICE 

Zul 

 

PIMPINAN 

Aniesah 

 

DRIVER 

- Joko 

- Eko 

- Supri 

 

BAG. 

PEMANAS 

- Wahono 

- Giar 

- Arsa 

 

BAG. 

DEKORASI 

- Yadi 

- Dedi 

- Supri 

- Faiz 
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Lampiran 5. Tabel Tingkat Keparahan 

 

Likelihood →  A  B  C  D  E  

Severity ↓       

1  1  2  4  7  11  

2  3  5  8  12  16  

3  6  9  13  17  20  

4  10  14  18  21  23  

5  15  19  22  24  25  

Keterangan: 

 : Area Signfikan 

 

 

A/B : sering terjadi di tempat kita. 

C/D : pernah terjadi di tempat lain. 

E : tidak pernah terjadi.  

 

 

1 : Orang Meninggal  

2 : Sakit  

3 : Produk kembali  

4: komplain konsumen  

5: tidak signifikan 

 

 

(BSI, 2014)
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Lampiran 6. Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Fish steak Hasil Observasi di Katering A 

No Bahan baku Sumber Potensi Bahaya 

Tingkat 

keparahan S/TS 

Keterangan 

Jumlah  

Outbreak 

S RS M Gejala 

(infeksi) 

Tahun Lokasi 

1 Air Penggunaan 

bahan baku 

air berasal 

dari sumur 

air tanah 

yang tidak 

pernah di uji 

secara 

spesifik 

Biologi 

• Escherichia coli 

O157:H7 

 

 

1C 

 

S 

- 700  4 - Western As, 1993 

(Sartika, Dewi et 

al., 2005) 

      11.119 - - - - Tangerang 

Selatan, 2010 

(WHO, 2011) 

      18.581 - - - - Tangerang 

Selatan, 2011 

(WHO, 2011) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Potensi bahaya biologi pada air diperoleh dari hasil analisa air yang 

menunjukkan kandungan total koliform sebanyak 68,23 CFU/ml 

(melebihi standar baku permenkes no 32 tahun 2017). 

Escherichia coli O157:H7 juga merupakan bakteri indikator kualitas air 

karena keberadaannya di dalam air mengindikasikan bahwa air tersebut 

terkontaminasi oleh feses, yang kemungkinan  juga  mengandung  

mikroorganisme  enterik  pathogen  lainnya. Escherichia coli O157:H7 

menjadi   pathogen   jika   jumlah   bakteri   ini   dalam   saluran   

pencernaan meningkat  atau  berada  di  luar  usus. Escherichia coli 

O157:H7 menghasilkan  enterotoksin yangmenyebabkan beberapa 

kasus diare (Brooks et al., 2004). 

Penularan Escherichia coli O157:H7 dalam menyebabkan diare dapat 

terjadi melalui air yang terkontaminasi kotoran manusia yang terinfeksi. 
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Selain itu penularan juga dapat terjadi melalui kontak dari pekerja yang 

terinfeksi selama makanan diproses berlangsung sehingga Escherichia 

coli O157:H7 dapat menjadi salah satu penyebab penularan penyakit 

melalui makanan(Foodborne disease)yaitupenyakit yang disebabkan 

karena mengkonsumsi makanan atau minumanyang tercemar. 

 

Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) adalah salah satu 

Escherichia coli pathogen yang paling sering menyebabkan penyakit 

pada manusia. Hal ini disebabkan karena Escherichia coli O157:H7 ini  

memproduksi racun verotoxins atau Shiga, yang dapat menyebabkan 

diare, kram perut dan muntah.  

 

 

   • Salmonella sp 

 

• Shigella sp 

2E 

 

 

2E 

S 

 

 

S 

Sumber air bersih yang tidak baik merupakan hal yang paling sering 

menyebabkan diare. Penyakit diareadalah penyakit yangdapat 

disebabkan oleh bakteri yang bertransmisi melalui air seperti 

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

sp.(Puspitasari & Mukono, 2013). 

Pada  diare  yang  disebabkan Salmonella sp. dan Shigella sp.  dapat 

terjadi invasi  sel  mukosa  usus  halus  sehingga  dapat menyebabkan  

reaksi  sistemik  ( misalnya demam dan kram  perut).  Diare  oleh 

Shigella sp.  sering  juga  menyebabkan  adanya  darah  dalam  tinja,  

suatu  kedaaan  yang  disebut  disentri. Berdasarkan gejala  klinis  yang 

ditimbulkan, diare  yang disebabkan oleh Salmonella sp. dan atau 

Shigella sp. memiliki tingkat morbiditas yang lebih tinggi dibandingkan 

diare yang disebabkan oleh bakteri lainnya. (Soegijanto 2000). 

Penelitian Muh. youssef (2000) menemukan beberapa jenis bakteri, 

parasit dan virus yang menyebabkan diare di RS Rahma Jordania. Jenis 

bakteri, virus dan parasit yang berhasil diidentifikasi adalah Shigella 

spp. Sebanyak 4.9%, Salmonella spp sebanyak 4.5%.   

Studi berkelanjutan di delapan rumah sakit di Indonesia mendapatkan 

Shigella sp. (27,3 %) sebagai pathogen nomer dua yang paling tinggi 

frekuensinya sebagai penyebab diare  setelah Vibrio  cholera (37,1%) 
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kemudian  diikuti  oleh Salmonella sp.(17,7 %).Sejauh ini belum ada 

laporan prevalensi diare dengan infeksi Salmonella sp. dan Shigella sp. 

di Riau khususnya Kota Pekanbaru.(Jafari,. et al,. 2009)  

 

2 Kakap putih Kontaminasi 

alami yang 

terjadi di 

lingkungan 

perairan saat 

kakap belum 

dipanen.  

Tempat 

penyimpana

n ikan yang 

kurang 

bersih 

sebelum 

ikan diberi 

perlakuan 

awal. 

Biologi 

• Vibrio vulnifcus 

 

2C 

 

S 

 

Kontaminasi mungkin disebabkan oleh pathogen bawaan makanan 

yang terdapat secara alami di lingkungan perairan, seperti Vibrio spp., 

Atau berasal dari air limbah yang terkontaminasi seperti Salmonella 

spp.(Sanjee, 2016). Konsumsi ikan yang terkontaminasi ini dapat 

menyebabkan infeksi atau keracunan pada konsumen. 

Salah satu permasalahan dalam budidaya kerapu dan kakap adalah 

penyakit. Penyakit bakterial yang banyak ditemukan dalam budidaya 

kerapu baik perbenihan, pendederan, maupun pembesaran adalah 

vibriosis. Vibriosis merupakan penyakit bakterial yang disebabkan oleh 

bakteri dari genus vibrio. Vibrio  tergolong ganas dalam menyerang 

kakap dan kerapu (Kordi, 2004).  Infeksi Vibrio umumnya terjadi pada 

ikan air laut dan air payau, meskipun ada laporan mengenai infeksi 

Vibrio pada ikan air tawar (Irianto, 2005). 

Organisme Vibrio vulnifcus dapat mencemari ikan dari lingkungan laut. 

Sebagian besar terkait dengan kerang dan krustasea, namun juga dapat 

ditemukan pada plankton dan ikan lainnya.  (Lawley, et al  2008) 

   • Salmonella spp 1C S - - 15.00

0 

400 1,4 juta USA (CDC, 

2010) 

3 Saus (Tomat, 

sambal, tiram) 

Penutupan 

yang tidak 

rapat 

menyebabka

n udara 

masuk dan 

dapat 

memicu 

pertumbuha

n jamur 

Biologi 

• Salmonella 

 

• Bacillus cereus 

 

 

• Enterobacter 

 

2C 

 

2D 

 

 

5E 

 

S 

 

TS 

 

 

TS 

Dalam keadaan tertutup rapat, saus tomat dapat terlindung dari segala 

pengaruh yang berasal dari luar seperti mikrobia penyebab kebusukan. 

Tetapi apabila dibiarkan terbuka, maka akan meningkatkan resiko 

kontaminasi saus tomat oleh mikroba, seperti bakteri. Saus tomat akan 

menjadi media yang sangat disukai oleh bakteri untuk tumbuh dan 

berkembangbiak. Salmonella, Bacillus, dan Enterobacter adalah contoh 

genus bakteri pengkontaminasi makanan yang dapat mengancam atau 

membahayakan kesehatan manusia (Nadifah et al, 2014). 

Kasus keracunan pangan karena Bacillus cereus dengan gejala muntah-

muntah disebabkan oleh produk pangan berbahan baku beras, pangan 

yang mengandung pati (pasta), kentang dan juga keju. Kombinasi 
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pangan seperti saus sering terlibat dalam outbreak keracunan pangan 

(SNI, 2009) 

Beberapa kasus yang berhubungan dengan pencemaran makanan yang 

diakibatkan oleh saus yaitu kasus keracunan makanan karena campuran 

saus tomat pada menu makanan di Amerika Serikat (AS). Badan 

pengawas makanan setempat telah memberikan peringatan bahwa 

kemungkinan kasus keracunan yang terjadi berasal dari saus yang di 

duga mengandung bakteri  Salmonella sebagai penyebab keracunan itu 

(Santi, 2009)  

      - - - - 145 Amerika Serikat, 

2008. (Santi, 

2009).  

4 Bumbu dapur 

(Kayu Manis, 

cengkeh) 

- -  - Bumbu dapur disimpan ditempat yang kering dan aman, sehingga 

kondisi tersebut tidak menyebabkan adanya pertumbuhan jamur 

maupun kapang yang dapat merusak bahan.  

5 Gula Jawa - -  - Gula jawa yang digunakan tidak mengandung senyawa yang 

menyebabkan hazard pada saat dikonsumsi, meskipun ada beberapa 

kotoran seperti helain rambut, krikil, dll namun benda tersebut tidak 

menjadi hazard yang signifikan.  

6 Bahan serbuk 

(Saus Demic 

Glass, terigu, 

chicken 

powder) 

- - 

 

- 

Bahan-bahan serbuk disimpan ditempat yang kering dan aman, 

sehingga tidak menyebabkan pertumbuhan jamur dan kapang yang 

dapat merusak bahan tersebut.  

7 Wortel 

 

 Biologi 

E coli 

 

2D 

 

TS 

Menurut Sulaeman dan Nisa (2005), tingkat cemaran E. Coli pada 

selada, wortel, dan tomat dari Bogor cukup tinggi, yaitu 5,80 x 101 

hingga 1,80 x 103 CFU/g (Djaafar dan Rahayu, 2007) 

8 Kentang 

 

- -  - Kentang yang digunakan adalah kentang yang memiliki kualitas super, 

sehingga kentang tersebut memiliki kenampakan fisik yang masih 

segar.  

9 Brokoli 

 

- -  - Brokoli yang digunakan juga brokoli pilihan, kenampakan fisiknya pun 

masih segar.  
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Lampiran 7. Analisa Bahaya Pada Proses produksi Fish Steak Hasil Observasi di Katering A 

No 

 
Proses Sumber 

Potensi 

Bahaya 

Tingkat 

keparahan S/TS 

Keterangan 

Outbreak S RS M Gejala 

(infeksi) 

Tahun Lokasi 

1. Pemotongan Pemotongan 

dilakukan oleh 

pekerja dengan 

tangan telanjang 

(tanpa sarung 

tangan), talenan 

yang digunakan 

terbuat dari bahan 

kayu dan digunakan 

untuk memotong 

bahan lain 

Biologi 

• Staphylococc

us sp 

• Escherichia 

coli 

0157:H7 

• Salmonella 

sp 

  

S 

S 

 

S 

Pekerja merupakan sumber pencemar Staphylococcus sp, Escherichia 

coli 0157:H7 dan Salmonella. Peralatan yang kontak dengan makanan 

segar, seperti pisau, talenan dan meja mempunyai total mikroba yang 

relative kevil antara 1,4 -3,7 log CFU/cm2. (Nurjanah, 2006). 

Pencemaran silang sering terjadi ketika makanan mentah bersentuhan 

dengan bakteri yang terbawa oleh tangan atau peralatan dari makanan 

mentah ke makanan yang mempunyai risiko tinggi atau pencemaran 

tidak langsung (Meggitt 2003). Pencemaran mikroba terhadap makanan 

dapat terjadi melalui talenan, pisau, alat masak lainnya dan lingkungan 

(Meggitt 2003). 

  2C 

  2C 

   

2C 

2. Pencucian Pencucian kakap 

menggunakan air 

yang berasal dari 

sumur tanah 

Biologi 

• Staphylococc

us sp 

 

2C 

 

S 

 

 

Bakteri pathogen yang ada pada peralatan yang digunakan untuk 

memotong kakap, yaitu Staphylococcus sp belum dapat dikendalikan 

karena pada tahapan ini belum dapat menghilangkan bakteri tersebut. 

   • Escherichia 

coli 

O157:H7 

2C S Escherichia coli O157:H7 dapat hidup dalam  berbagi  tempat  dan  

kondisi termasuk  pada  makanan.  Air  yang tercemar   oleh   bakteri 

Escherichia coli 0157:H7 ini  tidak  dapat  digunakan  untuk keperluan    

pengelolaan    makanan seperti memasak, mencuci peralatan makan, 

dan mencuci bahan makanan. Hal ini memungkinan berpindahnya 

Escherichia coli 0157:H7  dari air ke makanan. Makanan yang 

mengandung Escherichia Coli 0157:H7 tidak layak untuk dikonsumsi 

(Kurniasih, 2015). 

   • Salmonella 

sp. 

2C S Higenitas pekerja yang kurang diperhatikan akan menyebabkan 

timbulnya bakteri Salmonella sp. (Nurjanah, 2006). 

   • Shigella sp 2C S Sumber air bersih yang tidak baik merupakan hal yang paling sering 
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menyebabkan diare. Penyakit diare adalah penyakit yangd apat 

disebabkan oleh bakteri yang bertransmisi melalui air seperti 

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

sp. (Puspitasari & Mukono, 2013) 

3. 

 

 

Penambahan 

bumbu 

Proses pemberian 

bumbu dilakukan di 

dalam wadah yang 

basah bekas 

pencucian 

sebelumnya, dan 

wadah tersebut 

diletakkan di lantai 

yang kotor serta 

menggunakan 

tangan pekerja yang 

belum tentu terjamin 

kebersihannya.  

Bahaya pada tahap 

sebelumnya belum 

dapat dikendalikan 

Biologi 

• Staphylococc

us aureus 

 

 

 

 

 

 

• Escherichia 

coli 

O157:H7 

 

 

 

 

• Salmonella 

sp. 

• Shigella sp 

 

2C 

 

 

 

 

 

 

 

2C 

 

 

 

 

 

 

2C 

 

2C 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

S 

 

S 

 

Kontaminasi yang disebabkan oleh Staphylococcus Aureus dapat terjadi 

akibat kurangnya sanitasi pekerja yang langsung kontak dengan bahan 

pangan (Sabbithi, et al., 2014) 

Higiene pekerja juga sangat penting diperhatikan, karena pekerja dapat 

menyebabkan timbulkan bakteri seperti Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, dan Salmonella. Setiap tahapan dalam 

pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan dapat menjadi proses 

meningkatkan jumlah cemaran mikrobiologis pada produk pangan 

(Nurjanah, 2006) 

Escherichia coli dapat hidup dalam berbagi tempat dan kondisi termasuk 

pada makanan. Air yang tercemar oleh bakteri Escherichia coli ini tidak 

dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan makanan seperti 

memasak, mencuci peralatan makan, dan mencuci bahan makanan. Hal 

ini memungkinan berpindahnya Escherichia coli dari air ke makanan. 

Makanan yang mengandung Escherichia coli ini tidak layak untuk 

dikonsumsi (Kurniasih, 2012). 

Wadah yang digunakan untuk mencampur bahan baku dengan bumbu 

tidak dalam kondisi kering, sehingga masih ada sisa air bekas pencucian 

alat yang menempel pada wadah tersebut, maka bakteri seperti 

Salmonella sp dan Shigella sp belum hilang. 

4. Penyimpanan 

di chiller 

Bahaya pada tahap 

sebelumnya belum 

dapat dikendalikan 

Biologi 

• Escherichia 

coli 

O157:H7 

 

2C 

 

S 

 

Sejumlah penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa 

makanan merupakan jalur penularan penyakit yang sangat penting dan 

memiliki peranan yang besar untuk menyebabkan infeksi. Salah satu 

mikroorganisme pathogen yang kerap ditemukan pada anak yang 

mengalami diare akut pada pusat pelayanan kesehatan di negara 

berkembang adalah Escherichia coli enterotoksigenik dengan presentase 

sebesar 10–20%, sedangkan Escherichia coli enteropathogenik dengan 
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presentase sebesar 1–5%. Penyakit tersebut pada dasarnya berkaitan 

dengan perlakuan suhu dan waktu pada makanan selama penyiapan dan 

penyimpanannya (Soeprapto,et al 2009). 

 

 

  • Salmonella 

sp. 

2C S Higenitas pekerja yang kurang diperhatikan akan menyebabkan 

timbulnya bakteri Salmonella sp. (Nurjanah, 2006) 

   • Shigella sp 

 

2C S 

 

 

Proses penyimpanan fish steak yang sudah dibumbui dimasukkan 

kedalam kontainer plastik yang aman sehingga pada saat penyimpanan 

tidak terjadi kontaminasi maupun kontak dengan bahan lain meskipun 

disimpan dalam satu tempat yang sama. 

   • Staphylococc

us aureus 

2C S Tahapan sebelumnya belum bisa menghilangkan bahaya yang ada 

sehingga bakteri Shigella sp dan Staphylococcus aureus yang 

diakibatkan kontaminasi oleh tangan pekerja masih ada dalam bahan 

baku. 

5.  Pembuatan 

saus  

Wadah yang 

digunakan untuk 

menampung saus 

yang sudah matang 

dicuci dengan 

menggunakan air 

yang tidak bersih. 

Biologi  

• Escherichia 

coli 

O157:H7 

 

 

2C 

 

S 

 

Air yang digunakan untuk membuat saus diambil dari sumber yang sama 

yaitu air sumur yang berpotensi mengandung bakteri Escherichia coli 

O157:H7.  

Beberapa mikroba pathogen umumnya bersifat motil dan mampu 

berpenetrasi pada celah peralatan dan tinggal kemudian berkembang 

biak dalam peralatan dan membentuk biofilm (Nurjanah, 2006). 

6.  Perebusan 

sayuran 

Tangan pekerja yang 

tidak bersih. 

Pemotongan bahan 

baku menggunakan 

pisau dan talenan 

yang digunakan 

untuk memotong 

bahan lainnya. 

Peralatan yang 

digunakan belum 

terjamin 

kebersihannya. 

Biologi 

• Escherichia 

coli 

• Salmonella 

sp. 

 

2C 

2C 

 

S 

S 

 

Bakteri Escherichia coli yang berada di peralatan bekas pencucian 

menggunakan air yang kurang bersih akan berpotensi mengkontaminasi 

makanan yang diletakkan di wadah tersebut (Faridz et al, 2007). 

Akumulasi jumlah bakteri Salmonella sp dan Escherichia coli dapat 

terjadi, karena sayuran disimpan di chiller dengan suhu yang tidak 

sesuai.  

Higienitas pekerja yang kurang diperhatikan akan menyebabkan 

timbulnya bakteri Salmonella sp (Nurjanah, 2006). 

Makanan dapat terkontaminasi dari peralatan yang tidak bersih, dimana 

penggunaan lap masih digunakan untuk membersihkan dan 

mengeringkan peralatan masak. Lap yang digunakan dapat menambah 

sejumlah besar populasi mikroorganisme terutama bila lap tersebut 
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lembab (Soeprapto, et al 2009). 

7. Pembakaran  Pembakaran 

menggunakan 

wadah yang kurang 

bersih, dan masih 

ada kerak sisa 

pembakaran 

sebelumnya 

Kimia 

PAH 

(Polisiklik 

Aromatik 

Hidrokarbon) 

 

 

Biologi 

• Escherichia 

coli 

O157:H7 

• Salmonella 

sp. 

• Shigella sp 

• Staphyloco

ccus aureus 

 

2E 

 

 

 

 

 

 

 

2C 

 

2C 

2C 

2C 

 

TS 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

S 

S 

S 

 

Salah satu molekul karsinogenik yang terdapat pada makanan yang 

dipanggang adalah PAH. Molekul PAH adalah molekul kimia yang 

tersusun atas dua atau lebih cincin aromatic. Pemanasan bahan organic 

pada suhu tinggi, misalnya pemanggangan, diketahui dapat 

menyebabkan terbentuknya senyawa hidrokarbonaromatik polisiklik 

melalui reaksi pemecahan bahan organic menjadi fragmen yang 

sederhana (pirolisis) dan pembentukan senyawa aromatic daru fragmen 

tersebut (pirosintetik) (Cano-Lerida et al., 2008). 

Bahaya pada tahap penyimpanan di chiller belum dapat dihilangkan 

sehingga bahaya yang ada masuk ke tahap pembakaran.  

8. Holding time Waktu menunggu 

setelah pembakaran 

sekitar 2 jam 

Biologi 

• Pseudomona

s sp 

 

2E 

 

 

TS 

 

 

Beberapa jenis lain yang terdeteksi mencemari udara antara lain: 

Pseudomonas sp, Bacillus sp dan golongan jamur (Waluyo, L. 2007). 

Bakteri Escherichia coli merupakan golongan mikroba mesofilik yang 

dapat tumbuh pada suhu 20-40oC, dimana apabila makanan disimpan 

pada suhu kamar dengan waktu yang cukup lama maka berpotensi 

terkontaminasi bakteri Escherichia coli (Rahmawati, 2001). 

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. Proses pemanasan pada suhu 70oC selama 2 

menit cukup membunuh 1x106 koloni/ gram Salmonella (Yunita et al., 

2014). 

   • Bacillus sp 2E TS 

   • Escherichia 

coli  

2C S 

   • Salmonella 2C S 
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9. 

 

 

 

 

 

 

Pendistribusi

an 

Bahaya pada proses 

sebelumnya yang 

belum dapat 

dikendalikan 

• Escherichia 

coli  

 

 

 

• Salmonella 

2C 

 

 

 

 

2C 

S 

 

 

 

 

S 

Bakteri E. coli merupakan golongan mikroba mesofilik yang dapat 

tumbuh pada suhu 20-40oC, dimana apabila makanan disimpan pada 

suhu kamar dengan waktu yang cukup lama maka berpotensi 

terkontaminasi bakteri E. coli (Rahmawati, 2001). 

Bahaya yang ada selama proses holding time seperti Salmonella belum 

dapat dihilangkan karena fish steak langsung dimasukkan ke dalam 

kontainer dan dikirim ke gedung. 

Fish steak yang sudah dibakar setengah matang kemudian dimasukkan 

kedalam container yang food grade lalu kemudian dikirim menggunakan 

mobil yang tertutup (mobil box), sehingga pada tahap ini tidak ada 

kontaminasi yang terjadi saat perjalanan. 

10. Pembakaran 

ke-2 

Bahaya pada proses 

sebelumnya yang 

belum dapat 

dikendalikan 

• Escherichia 

coli  

• Salmonella 

2C 

 

2C 

S 

 

S 

 

Bahaya pada tahap sebelumnya dapat dikendalikan namun tidak 

menghilangkan bahaya yang ada, karena suhu pembakaran yang 

digunakan hanya 50°C. 

11. Penyajian Penyajian Fish steak 

dalam waktu 2 jam 

atau lebih 

Biologi  

• Bacillus 

cereus 

 

 

2E 

 

 

 

 

 

TS 

 

 

Sanitasi udara dan suhu penyimpanan sangat penting diperhatikan untuk 

tetap mempertahankan kualitas mikrobiologis makanan. Penyimpanan 

pada suhu ruang meningkatkan jumlah mikroba terutama pada makanan-

makanan yang disajikan ditempat terbuka, peningkatan total mikroba 

dapat mencapai 2 kali lipat dari jumlah semula dan dapat tercemar 

bakteri pathogen seperti Bacillus cereus. (Nurjanah 2006). 

   • Escherichia 

coli  

2C S Bakteri Salmonella dan Escherichia coli merupakan bakteri yang 

terdapat pada tahapan sebelumnya yang belum dapat dikendalikan, 

sehingga pada tahap ini masih terdapat bakteri yang sama.    • Salmonella 2C S 
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Lampiran 8. Pohon Keputusan pada Bahan Baku 

 

P1. Apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? 

 

 

 

 

P2. Apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? 

 

 

 

 

P3. Apakah ada resiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak 

dapat dikendalikan? 

 

 

 

 

 

Sumber : Codex Alimentarius Commision  GL/32 (2001) 

 

YA TIDAK Bukan 

CCP 

YA 

TIDAK 

TIDAK CCP 

YA CCP 

Bukan 

CCP 
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Lampiran 9. Pohon Keputusan Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah ada pengendalianyang telah dilakukan? 

Tidak 

Ya 

Ubah proses, 

tahapan atau produk 

Ya 
Apakah pengendalian pada tahap ini penting untuk keamanan pangan? 

Tidak 
Stop (*) 

Apakah tahap ini terutama dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi munculnya potensi 

bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima? (**) 
Ya 

Tidak 

Mungkinkah kontaminasi dengan potensi bahaya yang teridentifikasi ada pada konsentrasi yang berlebihan atau 

dapatkah meningkat hingga ke tingkat yang tidak dikehendaki? 

Tidak Ya Bukan CCP Stop (*) 

Apakah tahap berikutnya dapat menghilangkan potensi bahaya yang terindentifikasi 

hingga ke tingkat yang dapat diterima? ** 

Ya Tidak 
CRITICAL CONTROL 

POINT 

Q1 

Q3 

Q4 

Q5 

Bukan CCP Stop (*) 

Q2 

Bukan CCP 

Sumber : Manual Book : BSI (2014) 
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Lampiran 10. Hasil Pengujian Kandungan Air yang digunakan Pada Katering A 

 

Hasil Pengujian Kandungan Air yang digunakan Pada Katering A 

No Jenis Uji Hasil Standar PERMENKES 

(kadar maksimum) 

1. pH 6,93 6,5-8,5 

2. Total Padatan Terlarut (TDS) 350 mg/L 1000 mg/L 

3. Kekeruhan 0,23 NTU 25 NTU 

4. Tingkat Kesadahan (Hardness) 122 mg/L CaCO3 500 mg/L CaCO3 

5. Logam Zn  0,183 mg/l 15 mg/l 

6. Logam Fe 0,143 mg/l 1 mg/l 

7. Bakteri bentuk koli (coliform) 68,23 CFU/100 ml 50 CFU/100 ml 

 

Uji Mikrobiologi Air Sumur 

   

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

 

 


