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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pangan merupakan hal yang penting untuk menjaga kualitas suatu produk agar 

aman untuk dikonsumsi. Makanan tradisional merupakan makanan, termasuk jajanan yang 

diolah dari resep-resep yang telah lama dikenal oleh masyarakat setempat dengan sumber 

bahan lokal serta memiliki citarasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat 

(Fardiaz, 1998). Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis makanan tradisional salah satu 

makanan tradisional yaitu arem – arem. Beberapa kasus keracunan pernah terjadi akibat 

mengkonsumsi makanan tradisional arem – arem kasus yang pertama Suara Merdeka (2004) 

18 September 2004 terjadi di Purbalingga 30 orang menjadi korban keracunan. Kasus kedua 

dari Detik (2006) 7 Desember 2006 terjadi keracunan di kota Solo akibat konsumsi jajanan 

yang disuguhkan pada acara penyuluhan, dalam kasus ini 14 orang menjadi korban. Kasus 

ketiga dari Radar Pekalongan (2016) 16 Mei 2016 keracunan di Kudus dalam kasus ini 

setidaknya 37 orang jadi korban keracunan. Dari tiga kasus di atas maka dari itu diperlukan 

adanya suatu sistem yang mengatur proses produksi untuk makanan tradisional yaitu dengan 

menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). HACCP adalah suatu sistem 

yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan 

pangan (National Advisory Commitee on Microbiological Criteria for Foods, 1997). 

 

Proses pembuatan arem – arem masih menggunakan cara memasak yang 

tradisional.Memasak dengan cara tradisional memiliki beberapa kekurangan yaitu umur 

simpan yang pendek dan sanitasi yang kurang (Palupi, 2012). Selain itu arem – arem 

merupakan produk pangan dengan kadar air yang cukup tinggi sehingga kemungkinan 

kontaminasi bakteri sangat tinggi. Bakteri yang biasa terdapat pada olahan beras yaitu 

Bacillus cereus(McElroy et al., 2000). Selain itu, kontaminasi bakteri juga dapat terjadi pada 

bahan isian daging dalam arem – arem selama proses penyimpanan arem - arem. Dalam masa 

penyimpanan, bakteriyang mungkin ada pada daging yaituE. coli, Salmonella, dan 

Staphylococcus sp. (Djaafar dan Rahayu, 2007). Maka dari itu dengan adanya kasus 

keracunan arem - arem dan melihat dari masa simpan arem – arem yang cukup pendek maka 

penerapan sistem HACCP perlu dilakukan untuk penanganan produksi dan pengawasan pada 

makanan tradisional arem – arem. 



2 

 

Toko roti Dyriana merupakan salah satu oleh oleh yang terkenal di Semarang. Salah satu 

produk yang dijual dan disukai konsumen toko ini yaitu arem – arem. Dengan jumlah 

produksi 600 buah perhari dengan masa simpan yang diterapkan yaitu 1 hari. Dyriana 

menerapkan produksi 24 jam, dalam produksinya belum menerapkan sistem HACCP. 

Dengan adanya kasus keracunan arem – arem yang terjadi di beberapa daerah, diharapkan 

Toko roti Dyriana dapat menerapkan sistem HACCP dalam proses produksinya 

 

1.2 TinjauanPustaka 

1.2.1 Keamanan Pangan 

Keamananpanganmerupakan masalah yangpenting dalam bidang pangan di Indonesia, dan 

perlu mendapatkanperhatian yang khusus dalam program pengawasan pangan. Penyakit 

dankematian yang ditimbulkan melalui makanan di Indonesia sampaisaat ini masih tinggi, 

pengawasan pangan yang mengandalkan pada uji produk akhir tidakdapat mengimbangi 

kemajuan yang pesat dalam industri pangan, dantidak dapat menjamin keamanan makanan 

yang beredar di pasaran.Keracunanpangan yang disebabkan oleh makanan olahan rumah 

tangga dengan total korban 490 orang dan dua diantaranya meninggal dunia; kemudian 

delapan insiden keracunan karena makanan olahan jasa boga dengan total korban 316 orang, 

tiga insiden keracunan karena makanan olahan jajanan dengan total korban 29 orang, dua 

insiden keracunan karena makanan olahan dalam kemasan dengan total korban 20 orang serta 

dua insiden keracunan karena minuman dalam kemasan dengan total korban dua orang serta 

campuran antara makanan dan minuman sebanyak satu insiden keracunan dengan korban 

tujuh orang (BPOM, 2016). 

 

Pendekatan tradisional yang selama ini dilakukan dapat dianggaptelah gagal untuk mengatasi 

masalah tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan penerapan cara pengolahan pangan yang baik 

untuk menjamin keamanan pangan salah satunya menerapkan Good Manufacturing Practice  

(GMP).GMP merupakan salah satu penerapan dasar aktivitas pengendalian mutu yang dapat 

menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan mengurangi resiko keamanan pangan 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian yang baik, seperti memperhatikan 

kebersihan karyawan, pelatihan,pembersihan, dan sanitasi yang efektif (Hermansyahet al., 

2013). Peran GMP dalam menjaga keamanan pangan selaras dengan persyaratan dasar dalam 

penerapan HACCP.Analisis Bahaya dan PengendalianTitik Kritis (Hazard Analysis Critical 

Control Point) yaitu suatu tindakan preventif yang efektif untuk menjaminkeamanan pangan. 

(Sudarmaji, 2005). HACCP adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, 
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mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan. (National Advisory Commitee 

on Microbiological Criteria for Foods, 1997). Sistem HACCP ini digunakanuntuk 

melindungi rantai pengiriman pangan mulai dari produsen hingga konsumen. Sistem HACCP 

memiliki 7 tahapan yaitu: 

1. Penentuan analisa bahaya 

2. Penentuan titik kendali kritis 

3. Penentuan batas kritis 

4. Melakukan monitoring 

5. Menentukan tindakan koreksi 

6. Melakukan tahap verifikasi 

7. Menyusun dokumentasi  

(Koswara, 2009).  

 

Dalam sistem HACCP memiliki dua program dasar yaitu prosedur Sanitation Standard 

Operating Procedures (SSOP) dan Good Manufacturing Practices (GMP). Dua program 

dasar ini dapat memudahkan penerapan sistem HACCP yang efektif dan efisien, sehingga 

tidak ditemukan terlalu banyak titik kendali kritis dalam sistem HACCP karena sudah 

dikendalikan oleh penerapan GMP dan SSOP. Konsep Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP) merupakan salah satu upaya penjaminan mutu dan keamanan pangan dilihat 

dari awal bahan baku hingga proses penyajian (Fardiaz, 1996). Sistem HACCP memiliki 

fokus pada keamanan pangan untuk memproteksi rantai pasokan pangan dan proses produksi 

terhadap adanya kontaminasi bahaya baik secara kimiawi, biologis, dan fisik.Karena HACCP 

mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan bukan menunggu sampai terjadinya 

masalah, ini berbeda dengan cara pendekatan tradisional yang pengawasannya hanya 

mengandalkan pada uji produk akhir (Sudarmaji, 2005). 

 

Gambar1 Hubungan HACCP, SSOP, dan GMP dalam penerapannya di industri pangan 

(Agroindustri.id) 

HACCP
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Agar sistem HACCP dapat berfungsi dengan baik dan efektif, perlu diawali dengan 

pemenuhan program pemantauan, yang berfungsi memantau kondisi lingkungan dan 

pelaksanaan tugas serta kegiatan lain dalam industri pangan yaitu penerapan GMP. Program 

pemantauan merupakan prosedur umum yang berkaitan dengan persyaratan suatu operasi 

bisnis pangan untuk mencegah kontaminasi akibat suatu operasi produksi. Deskripsi ini 

sangat mirip dengan diskripsi GMP yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan operasi 

sanitasi dan higiene pangan suatu proses produksi atau penanganan pangan(Winarnodan 

Surono, 2004). 

 

Selain GMP penerapan sanitasi merupakan hal yang penting untuk penerapan HACCP. 

Sanitary Standard Operating Procedures(SSOP) adalah prosedur tertulis yang dibutuhkan 

untukmeyakinkan bahwa kondisi tempat dan peralatan prosespenyiapan produk tersanitasi 

dengan baik. Sanitasi sebelum,selama dan setelah proses harus dimasukkan ke dalam 

SSOPuntuk mencegah kontaminasi langsung oleh mikroorganismepatogenik terhadap produk 

itu sendiri serta mikroorganismepatogenik terhadap manusia. (Utama et al, 2011) 

 

Pada SSOP memiliki delapan aspek yaitu keamanan air, kondisi dan kebersihanpermukaan 

yang kontak langsung dengan makanan, pencegahan kontaminasi silang,fasilitas kebersihan, 

pencegahan dari bahan kontaminan, pelabelan, penyimpanan dan penggunaansenyawa toksik 

yang benar, kesehatan karyawan, juga pencegahan hama (Dewanti, 2005). 

 

Secara umum perbedaan antara GMP dan SSOP adalah GMP secara luas terfokus dan pada 

aspek operasi pelaksanaan tugas dalam industridan operasi personel. Sedangkan SSOP 

merupakan prosedur yang digunakan oleh industri untuk membantu mencapai tujuan atau 

sasaran keseluruhan yang diharapkan GMP dalam memproduksi pangan yang bermutu tinggi 

dan aman.(Winarnodan Surono, 2004). 

 

Makanan tradisional merupakan makanan atau minuman, termasuk jajanan dan juga bahan 

campuran yang dikonsumsi dan digunakan secara tradisional dan telah berkembang secara 

spesifik di daerah atau masyarakat Indonesia (Widowati 2004). Dari definisi makanan 

tradisional maka dapat dikelompokan beberapa hal, antara lain: sumber bahan baku, cara 

pengolahan dan resepnya serta cita rasa dari suatu makanan bersifat lokal. Pada makanan 

tradisional ditekankan adanya penggunaan bahan baku lokal, hal itu sangat penting karena 

erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Sedangkan untuk cara pengolahan pangan, resep 
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dan cita rasanya umumnya sudah bersifat turun temurun, serta sedikit sekali adanya 

modifikasi (Palupi, 2012). 

 

Beberapa masyarakat juga memiliki pandangan tersendiri terhadap makanan tradisional. 

Pandangan negatif yang timbul di masyarakat terhadap makanan tradisional saat ini antara 

lain :  

1. Komposisi bahan dan kandungan gizi tidak sesuai standar,  

2. Waktu pengolahan yang lama,  

3. Cara pengolahan tidak higienis,  

4. Penyajian dan kemasan yang kurang menarik,  

5. Lokasi penyajian yang kurang nyaman,  

6. Umur simpan yang pendek,  

7. Cita rasa kurang sesuai dengan selera generasi muda.  

Sedangkan nilai positif yang masih melekat pada produk makanan tradisional antara lain:  

1. Harga terjangkau,  

2. Pengerjaannya bersifat padat karya (sehingga banyak menyerap tenaga kerja),  

3. Pembuatannya dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan keluarga  

4. Produsen tidak dituntut pendidikan tinggi. 

(Palupi, 2012). 

 

1.2.2 Arem – arem Dan Poteni Risiko Cemaran 

Arem arem merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras yang dimasak dengan 

santan dan garam, kemudian diberi isian (daging sapi) dan dicetak dengan daun pisang dan di 

kukus (Wibowo, 2010). Arem – aremdibuat dari beras yang diaru dengan santan dangaram, 

kemudian dibungkus dengan daun pisang, dapat diisi dengan daging, sambal goreng, oseng-

oseng atau sayuran. Setelah diberi isian kemudian dibungkus dengan daun pisang, setalah itu 

arem – aremdikukus hingga matang (Suryaniet al., 2016). Arem – arem merupakan bahan 

pangan yang mudah rusak, ini dikarenakan tingginya kandungan air dalam arem – arem. 

Kerusakan yang terjadi yaitu bau yang asam, tekstur menjadi lembek, dan terdapat lendir 

pada permukaan(Wibowo, 2010). Kerusakan ini disebabkan oleh bakteri Bacillus 

cereus.Bacillus cereus merupakan bakteri gram-positif, mempunyai bentuk panjang, 

memiliki spora fakultatif aerob. Pada bentuk spora, bakteri ini tidak bisa diinaktivasi dengan 

cara iradiasi, kimia, atau suhu tinggi (McElroy, 2000).Bacillus cereusbiasa terdapat pada 

bahan pangan Serealia, makanan kering, produk-produk susu,produk-produk daging, rempah-
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rempah, dan sayur – sayur. Bacillus cereusjika terkonsumsi dapat menyebabkan pusing, diare 

berair, kram usus, muntah-muntah (Siagian, 2002). Bakteri Bacillus cereus biasa di temukan 

di permukaan tanah (Tallent et al., 2012)      

 

Daging merupakan bagian dari hewan yangdipotong.Hewan potong yangdimaksud adalah 

ternak ruminansia (sapi,kerbau, domba, kambing), kuda, danunggas (ayam, itik, entok, 

burung dara,kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis).Dagingsapi merupakan bahan yang 

mudah rusak dan merupakan mediayang cocok bagi pertumbuhan mikroba, hal ini 

dikarenakan tingginya kandungan air dalam daging sekitar 68,75%dan kandungan giziseperti 

lemak dan protein. Kerusakandaging juga dapat disebabkan oleh perubahandalam daging itu 

sendiri maupun karena faktor lingkungan(Gustiani, 2009; Djaafar dan Rahayu, 2007). Bila 

proses pengolahan daging dilakukan sangat lama maka ada kemungkinan terjadinya 

kontaminasi oleh mikroba. Beberapa mikroba patogenyang biasa mencemari daging adalah E. 

coli, Salmonella, dan Staphylococcus sp. (Djaafar dan Rahayu, 2007). E. Colimerupakan 

bakteri mesofil dapat tumbuh pada temperatur 7 – 46
o
C, suhu optimalnya sekitar 37

o
C. 

Salmonellamerupakan bakteri mesofil tumbuh pada suhu 7 – 48
o
C, pertumbuhannya akan 

menurun pada suhu dibawah 10
o
C. Staphylococcus sp. merupakan bakteri mesofil tumbuh 

pada suhu 7 – 46
o
C suhu optimalnya 37

o
C. Toksin Staphylococcus dapat dihasilkan pada 

suhu 10 – 45
o
C dan sel Staphylococcus dapat bertahan pada suhu beku (Lawley et al., 2008). 

Oleh karena itu proses pengolahan harus dikendalikan agar dapat mencegah bahaya 

keamanan pangan. 

 

Selain daging, arem – arem dyriana juga menggunakan wortel yang dipotog menyerupai 

korek api sebagai bahan isian. Wortel merupakan sayuran yang biasa sering dikonsumsi oleh 

masyarakat indonesia. Kandugan dalam wortel yaitu protein, karbohidrat, lemak, serat, gula 

alamiah, pektin,glutatin, asparaginin, geraniol, flavonoida, pinena, limonena dan beta 

karoten.Karoten yang memberikan karakteristik warna jingga pada wortel (Suojala, 

2000).Selain itu wortel juga merupakan sumber penting karoten dan mencapai14% dari 

kandungan total vitamin A (Gaman and Sherington,1992).Sayur dan buah dapat tercemar 

olehbakteri patogen dari air irigasi yang tercemarlimbah, tanah, atau kotoran hewanyang 

digunakan sebagai pupuk. Air irigasi yangtercemar Shigella sp., Salmonella sp., E. coli, dan 

Vibrio cholerae dapat mencemari sayur dan buah. Selain itu bakteriseperti Bacillus sp., 

Clostridium sp., dan Listeria monocytogenes dapat mencemari sayurdan buah melalui tanah. 
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Namun, pemasakan dan penanganan yang baik dapat mematikan bakteri patogentersebut, 

kecuali bakteri pembentuk spora (Djaafar dan Rahayu, 2007). 

 

Air juga digunakan dalam proses produksi khususnya untuk proses pencucian bahan baku. 

Air yang digunakan dalam proses produksi bersal dari air sumur dan PDAM. Air yang 

digunakan belum pernah diuji standar dan kualitasnya sehingga beresiko terjadi pencemaran 

mikroba yang berasal dari air. Air merupakan media yang sering digunakan makhluk hidup 

untuk berkembang, salah satu jenis bakteri yang ada pada air yaitu Escherichia coli. Jenis 

yang E. Coli yang berbahaya yaitu jenis 0157:H7, jika masuk ke dalam tubuh dapat 

menyebabkan keracunan yang serius (Winarni dan Puspitasari, 2013). Kasus keracunan air 

atau waterborne diseaseakibat E. coli pernah terjadi di Conneticut, United States pada tahun 

2008 dilaporkan jumlah outbreaks 1 dan 55 orang sakit ringan akibat kejadian ini (CDC, 

2011). Kasus lain terjadi di padang terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya yaitu 174 kasus 

pada tahun 2010, 266 kasus pada tahun 2011 dan 314 kasus pada tahun 2012(Kurniawati et 

al, 2013). Penyebab dari dua kejadian di atas yaitu dekatnya pembuatan sumur dengan septik 

tank sehingga dapat terjadi kontaminasi silang ke dalam air sumur.Hal lain yang 

mempengaruhi kontaminasi silang pada air sumur yaitu tata ruang perumahan yang kurang 

baik, jarak septik tank dengan sumur kurang dari 10 meter, dan lingkungan yang kurang 

bersih(Winarni dan Puspitasari, 2013). Maka diperlukan adanya pengawasan terhadap air 

yang digunakandalam proses mencuci bahan baku agar produk dapat terjamin keamanan dan 

kualitasnya.  

 

Daun pisang merupakan pembungkus alami yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk 

mengemas makanan tradisional. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus memiliki 

kelebihan yaitu tidak mengandung bahankimia, mudah ditemukan, mudah di lipat 

danmemberi aroma sedap. Selain memiliki kelebihan daun pisang juga memiliki kekurangan 

yaitu mudah sobek dan kebersihan kurang karena untuk membersihkan daun hanya di lap 

pada permukaannya saja(Astuti, 2009).Daun pisang merupakan bahan organik yang dapat 

memiliki berbagai jenis mikrobakontaminan alami pada permukaan daun.Macam mikroba 

yang ada dipermukaan daun adalah Bacillus cereus, B.Subtilis, Lacotbacillus acidophilus sp., 

Staphylococcus aureus, S.epidermidis, pseudomonas sp.,Corynebacterium sp.,Micrococcus 

sp.(Supardidan Sukamto, 1999). Maka daun pisang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu 

sebelum digunakan sebagai pembungkus makanan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui titik kritis pengolahan arem - arem di toko 

roti Dyriana di Semarang dan mengevaluasi mutu dan keamanan produk menggunakan 

prinsip Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP). 


