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3 HASIL PENELITIAN 

Penelitian  dimulai dengan melakukan observasi di lapangan dan survey pada tempat 

produksi toko roti Dyriana yang berada dijalan Pandanaran Semarang. Observasi dilakukan 

dengan mengamati proses pengolahan bahan baku, proses produksi, penyajian. tempat 

produksi, dan sanitasi pekerja.  

 

3.1 Observasi lapangan 

Observasi dilakukan pada tempat produksi toko roti Dyriana yang terletak di jalan 

Pandanaran Semarang. Observasi dilakukan mulai dari bahan baku, proses produksi, tempat 

produksi, hingga sanitasi pekerja. Sampel yang diteliti adalah arem – arem isi daging. Toko 

roti Dyriana dipilih sebagai tempat untuk penerapan HACCP karena merupakan salah satu 

toko roti yang terkenal di Semarang. Selain itu toko roti Dyriana dipilih karena belum 

mengetahui sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan seperti HACCP,GMP maupun 

SSOP serta belum menerapkan sistem keamanan pangan dalam proses produksi. Proses 

observasi yang dilakukan dibantu dengan menggunakan checklistdari kepala badan pengawas 

obat dan makanan republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 

2012berdasarkanprinsip GMP dan SSOP. 

 

Tabel 1. Checklist Hasil Implementasi GMP dan SSOP di Dyriana 

No Persyaratan GMP dan SSOP Sesuai 
Tidak 
Sesuai 

Keterangan 

A LINGKUNGAN PRODUKSI    

1 

Lingkungan industri harus berada di tempat 

yang bebas dari semak – semak, tempat 
pembuangan sampah, atau sumber 

pencemaran lainnya   

 

 
Lingkungan Industri berada 

di tempat yang jauh dari 

tempat pembuangan akhir 

B BANGUNAN DAN  FASILITAS IRT    

1 Desain dan Tata Letak    

 

Tata letak ruang produksi cukup luas dan 

mudah dibersihkan.  

 Ruang produksi sudah 

cukup luas dan mudah 

dibersihkan 

2 Lantai     

 

Lantai dibuat dari bahan kedap air, rata, tidak 

licin, kuat, dan mudah dibersihkan dan dibuat 

miring untuk memudahkan pengaliran air 
 

 
Lantai sudah sesuai 

 

Lantai selalu dalam keadaan bersih dari debu, 

lendir dan kotoran lannya. 
 

 

Lantai pada ruang produksi 

terlihatt kotor dari sisa 

bahan pangan dan plastik. 
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Lanjutan Tabel 1. Checklist Hasil Implementasi GMP dan SSOP di Dyriana 

No Persyaratan GMP dan SSOP Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Keterangan 

3 Dinding  

 

Dinding dibuat dari bahan kedap air, rata, 
halus, tahan lama, berwarna terang, tidak 

mudah mengelupas, kuat dan mudah 

dibersihkan 

 

 

Dinding sudah sesuai. 

 
Dinding harus selalu dalam keadaan bersih 
dari debu, lendir, dan kotoran lainnya 

 
 

Dinding terlihatt kotor 
terdapat noda hitam. 

4 Langit – langit  

 

Konstruksi langit – langit mencegah 

penumpukan debu, pertumbuhan jamur 
terbuat dari bahan yang tahan lama dan 

mudah dibersihkan. 

 

 
Langit – langit sudah 
sesusai 

 
Langit – langit selalu dalam keadaan bersih 
dari debu dan kotoran lainnya 

  Langit – langit terlihat kotor 

5 Pintu, Jendela, dan Lubang Angin  

 

Pintu dan jendela dibuat dari bahan yang 

tahan lama tidak mudah pecah dan mudah 
dibersihkan 

 
 

Pintu dan jendela sudah 

sesuai. 

 

Lubang angin dilengkapi dengan kawat kasa 

yang dapat di lepas untuk memudahkan 

pembersihan. 

 
 

Lubang angin belum 
dilengkapi kawat kasa. 

 
Desain Pintu membuka keluar, pintu dapat 

ditutup dengan baik. 
 

 
Desain pintu sudah sesuai. 

 

Pintu, jendela, dan lubang angin selalu dalam 

keadaan bersih, tidak berdebu, dan dan 
mudah dibersihkan 

 
 

Pintu, jendela, dan lubang 

angin sudah sesuai. 

6 Kelengkapan Ruang Produksi  

 
Ruang produksi cukup terang 

 
 Ruang produksi sudah 

cukup terang. 

 

Ada fasilitas untuk cuci tangan dilengkapi 

dengan sabun dan pengering. 
 

 

Fasilitas cuci tangan belum 

dilengkapi dengan 

pengering. 

7 Tempat Penyimpanan  

 

Tempat penyimpanan bahan pangan 

termasuk bumbu dan bahan tambahan 

terpisah dari tempat produk akhir 
 

 Tempat penyimpanan sudah 

terpisah dari tempat produk 

akhhir. 

 
Tempat penyimpanan bahan pangan mudah 
dibersihkan dan bebas dari hama. 

 
 Tempat penyimpanan sudah 

sesuai. 

C PERALATAN PRODUKSI   

 
Peralatan produksi terbuat dari bahan kuat, 
tidak berkarat, dan mudah dibersihkan. 

 
 Peralatan produksi sudah 

sesuai. 

 

Peralatan produksi diletakan sesuai dengan 

urutan proses. 

 

 

Peralatan produksi belum 

diletakkan sesuai dengan 

urutan proses. 

D SUPLAI AIR  

 

Air bersih tersedia dalam jumlah yang 

cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

produksi 
 

 

Suplai air sudah sesuai. 
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Lanjutan Tabel 1. Checklist Hasil Implementasi GMP dan SSOP di Dyriana 

No Persyaratan GMP dan SSOP Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Keterangan 

E FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI 

1 Sarana Pembersihan / Pencucian 

 

Peralatan dan perlengkapan seperti sapu, 

sikat, pel, lap dankemoceng, deterjen,ember, 

bahan sanitasi sebaiknya tersedia. 
 

 
Peralatan pembersih sudah 

tersedia. 

 
Sarana pembersihan harus dilengkapi dengan 
sumber airbersih. 

 
 Sarana pembersihan sudah 

sesuai 

2 Sarana Higiene Karyawan 

 

Sarana cuci tangan dan toilet tersedia dalam 

jumlah cukup dandalam keadaan bersih untuk 
menjamin kebersihan karyawanguna 

mencegah kontaminasi terhadap bahan 

pangan. 

 

 

Sarana higiene sudah 

sesuai. 

3 Kegiatan Higiene dan Sanitasi 

 
Kegiatan pembersihan dilakukan secara rutin 

dan ada karyawan yang bertanggung jawab. 
 

 Kegiatan higiene sudah 

sesuai.  

F KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN 

1 Kesehatan Karyawan 

 
Karyawan yang sedang sakit tidak 

diperkenankan masuk ke ruang produksi. 
 

 Kesehatan karyawan sangat 

diperhatikan. 

2 Kebersihan Karyawan 

 
Karyawan mengenakan pakaian kerja berupa 
celemek, sarung tangan, penutup kepala, 

masker dan sepatu kerja yang bersih. 

 

 

Pakaian kerja karyawan 
hanya celemek dan penutup 

kepala. 

 

Karyawan selalu mencuci tangan dengan 

bersih sebelum memulai mengolah pangan, 
sesudah menangani bahan mentah, atau alat/ 

bahan kotor, dan sesudah keluar dari toilet 

  

Karyawan tidak selalu 

mencuci tangan sebelum 

mengolah pangan 

3 Kebiasaan Karyawan 

 
Karyawan di bagian produksi pangan tidak 
mengenakan perhiasan atau benda lainnya 

yang membahayakan keamanan pangan 
 

 Karyawan tidak 
mengenakan aksesoris di 

tempat produksi. 

 
Karyawan bekerja tidak makan, minum, dan 
merokok  di tempat produksi. 

  
Karyawan tidak makan dan 
minum di tempat produksi. 

G PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI. 

1 Pemeliharaan dan Pembersihan 

 
Peralatan produksi dibersihkan secara teratur. 

 
 Peralatan sudah dibersihkan 

secara teratur. 

 

Bahan kimia pencuci digunakan sesuai 

prosedur dan disimpan dalam wadah berlabel. 
 

 

Bahan kimia pencuci tidak 

disimpan dalam wadah 

berlabel 

2 Program Pengendalian Hama 

 

Hewan peliharaan tidak boleh berkeliaran di 

ruang produksi  

 Hewan peliharaan tidak 

berkeliaran di ruang 

produksi. 

 

Sarang hama harus segera dimusnahkan 

dengan cara yang tidak mempengaruhi 

keamanan pangan. 
  

Pemusnahan hama sudah 

dilakukan secara aman 
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Lanjutan Tabel 1. Checklist Hasil Implementasi GMP dan SSOP di Dyriana 

No Persyaratan GMP dan SSOP Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Keterangan 

3 Penanganan Sampah 

 
Tempat sampah dalam keadaan tertutup dan 
terbuat dari bahan tahan lama. 

  
Tempat sampah tidak 
dalam keadaan tertutup 

 
Sampah di lingkungan dan di ruang 

produksisegera dibuang. 
  

Sampah tidak segera 

dibuang. 

H PENYIMPANAN 

1 Penyimpanan Bahan dan Produk Akhir 

 

Bahan dan produk akhir disimpan terpisah 

dalam ruanganyang bersih, bebas hama,sesuai 

dengan suhu penyimpanan, penerangannya 
cukup. 

  Penyimpanan sudah sesuai. 

 
Penyimpanan bahan baku tidak menyentuh 

lantai, menempel dinding dan langit – langit 
  

Penyimpanan bahan baku 

masih menempel dinding. 

 

Penyimpanan bahan dan produk akhir harus 
diberi tanda dan menggunakan sistem first in 

first out (FIFO) dan sistem FirstExpired First 

Out (FEFO), 

  
Penyimpanan 

menggunakan sistem FIFO. 

 
Bahan-bahan yang mudah menyerap air harus 
disimpan ditempat kering. 

  
Penyimpanan bahan kering 
sudah sesuai. 

2 Penyimpanan Wadah dan Pengemas 

 
Penyimpanan rapih, di tempat bersih, dan 

terlindung  
  Penyimpanan sudah sesuai. 

 
Bahan pengemas disimpan di tempat terpisah 

dari bahan baku dan produk akhir. 
  Penyimpanan sudah sesuai. 

3 Penyimpanan Bahan Berbahaya 

 
Bahan seperti sabun pembersih, bahan 
sanitasi, dan racun serangga disimpan di 

ruang tersendiri dan diawasi. 
 

 
Penyimpanan sudah sesuai. 

4 Penyimpanan Peralatan Produksi 

 
Peralatan produksi yang telah dibersihkan 
tetapi belum digunakan harus di tempat bersih 

dan dalam kondisi baik. 
 

 
Penyimpanan peralatan 

sudah sesuai. 

I PENGENDALIAN PROSES 

1 Penetapan Spesifikasi Bahan 

a Persyaratan Bahan  

 
Bahan yang digunakan tidak rusak, tidak 

menggunakan bahan berbahaya. 
  

Persyaratan bahan sudah 

sesuai. 

 
Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) 
yang diizinkan dan sesuai dengan batas 

maksimum. 
  

Bahan tambahan tidak 

digunakan melebihi batas. 

b Persyaratan Air 

 
Air yang digunakan untuk mencuci atau yang 
kontak langsung dengan bahan pangan harus 

sasuai dan memenuhi standar kelayakan. 
 

 
Persyaratan air sudah sesuai 

2 Penetapan Komposisi dan Formulasi Bahan 

 
Menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi 
bahan untuk memproduksi pangan yang 

dihasilkan. 
 

 
Penetapan formulasi sudah 

sesuai.  
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Lanjutan Tabel 1. Checklist Hasil Implementasi GMP dan SSOP di Dyriana 

No Persyaratan GMP dan SSOP Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Keterangan 

3 Penetapan Cara Produksi yang Baku 

 
Proses produksi harus mempunyai dan 
mengikuti bagan alir produksi sebagai acuan 

dalam kegiatan produksi. 
 

 
Proses produksi sudah 

sesuai 

4 Penetapan Jenis, Ukuran, dan Spesifikasi Kemasan 

 
Bahan pengemas menggunakan bahan yang 
sesuai untuk pangan   

Bahan pengemas sudah 
menggunakan bahan yang 

sesuai 

 

Desain dan bahan kemasan memberikan 

perlindungan terhadap produk   

Desain sudah memberikan 

perlindungan terhadap 
produk. 

J PELABELAN PANGAN 

 

Label pangan tercantum nama produk, daftar 

bahan, berat bersih, nama dan alamat tempat 
produksi, masa kadaluwarsa, nomor P-IRT, 

dan kode produksi. 

  

Label pangan hanya 

tercantum nama tempat 

produksi. 

 
Label tidak boleh mencantumkan klaim 
kesehatan atauklaim gizi.   

Label tidak tercantum klain 

kesehatan atau gizi. 

K PENGAWASAN OLEH PENANGGUNGJAWAB 

 

Penanggungjawab melakukan pengawasan 

secara rutin seperti monitoring dan tindakan 

koreksi. 
 

 
Penanggungjawab selalu 

melakukan monitoring. 

 

Penanggung jawab memiliki pengetahuan 

tentang prinsip – prinsip dan praktek higien 

dan sanitasi. 
 

 Penanggungjawab memiliki 

pengetahuan tentang prinsip 

dan praktek higien 

L PENARIKAN PRODUK 

 
Pemilik IRTP melakukan penarikanproduk 
pangan yang tidak aman.  

 Pemilik akan melakukan 
penarikan produk yang 

tidak aman 

M PENCATATAN DAN DOKUMENTASI 

 
Pemilik IRTP memiliki dokumen produksi 

  
Pemilik memiliki 
dokumentadi produksi 

 
Dokumen dan catatan disimpan dan dijaga 

tetap akurat dan mutakhir 
  

Dokumen selalu akurat dan 
mutakhir 

N PELATIHAN KARYAWAN 

 

Pemilik IRTP sudah mengikuti penyuluhan 
tentang Cara Produksi Pangan yang Baik 

untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) 
  

Pemilik IRTP sudah 

mengikuti penyuluhan 
CPPB-IRT  

 
Pemilik IRTP menerapkan dan mengajarkan 

CPPB-IRT kepada karyawan lain. 
  

Pemilik IRTP menerapkan 

kepada karyawan lain 

 

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap 

persyaratan GMP dan SSOP yang telah ditetapkan. Beberapa ketidaksesuaian meliputi 

kondisi bangunan seperti lantai, dinding, dan lubang angin yang masih terlihat kotor, 

kemudian ketidaksesuaian selanjutnya yaitu pada higienitas karyawan yang belum terjaga 

dengan baik. 
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3.1.1 Lokasi, Lingkungan, dan Fasilitas di Toko Roti Dyriana, Semarang. 

Dari hasil observasi dilapangan berdasarkan checklistprinsip GMP dan SSOP, lokasi industri 

dalam kondisi baik. Halaman tempat produksi bersih dari sampah dan rumput liar, sudah 

tertata rapi, dan tidak tercium bau menyengat. Kondisi jalan di lingkungan industri sudah 

baik, kondisi jalan tidak menimbulkan debu yang berlebih yang dapat masuk dalam tempat 

produksi.  

 

Bangunan industri memiliki konstruksi yang kuat. Ruang produksi terdapat di dalam 

bangunan, ruang produksi cukup luas dan mudah untuk dibersihkan. Untuk lantai yang 

terdapat di ruang produksi terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, rata, kuat, dan 

mudah dibersihkan. Namun lantai masih terdapat sisa bahan pangan pangan dan plastik 

sehingga terlihat kotor. Dinding di ruang produksi terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, 

kedap air, rata, halus, dan mudah dibersihkan. Namun dinding terdapat noda hitam. Langit – 

langit memiliki konstruksi yang kuat, dan cukup tinggi. Namun langit – langit 

memungkinkan debu untuk menumpuk. Desain pintu pada ruang produksi terbuat dari bahan 

tahan lama, mudah dibersihkan. Namun pada dapur ruang produksi tidak ada pintu ataupun 

sekat sehingga karyawan bebas berlalu – lalang. Untuk ventilasi pada ruang produksi sudah 

cukup memadai. Namun belum ada sekat kasa pada ventilasi sehingga ada kemungkinan 

serangga masuk melalui celah ventilasi. 

 

Dalam observasi yang dilakukan fasilitas toilet untuk pekerja sudah memadai. Fasilitas toilet 

berada di ruangan dapur dengan jarak 5 meter dekat area pengolahan makanan sehingga 

dapat menimbulkan kontaminasi pada produk. Fasilitas untuk mencuci tangan pekerja sudah 

memadai, namun tempat cuci tangan ini menyatu dengan tempat mencuci bahan baku 

(Gambar 3). Fasilitas mencuci ini berada di depan toilet sehingga dapat menjadi sumber 

kontaminasi ketika mencuci bahan baku. Failitas penyediaan air bersumber dari  air tanah dan 

PDAM, semua fasilitas sudah berjalan dengan baik. 
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Gambar 3. Fasilitas pencucian dekat dengan toilet 

 

3.1.2 Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi arem – arem 

diperoleh dari beberapa pemasok. Bahan baku utama yang digunakan adalah beras dan 

daging cincang, untuk bahan lain yaitu wortel, santan, rempah, dan bumbu penyedap. Bahan 

baku utama akan dikirim oleh pemasok setiap 3 hari sekali, sedangkan untuk bahan lainnya 

akan dikirim setiap sebelum produksi pada pagi hari atau sebelum dimulai produksi.  

 

Pada saat bahan baku datang tidak dilakukan perlakuan khusus, namun dilakukan pengecekan 

jumlah dan kualitas dari bahan baku. Untuk bahan baku utama beras dan daging cincang akan 

dimasukan dalam gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan dibagi menjadi dua ruang 

penyimpanan yaitu untuk bahan yang kering dan basah. Untuk bahan beras dan bumbu 

penyedap ditempatkan dalam ruang penyimpanan bahan kering, sedangkan untuk daging 

cincang akan ditempatkan dalam freezer(Gambar 5). Penyimpanan bahan baku beras akan di 

tumpuk (Gambar 4) sedangkan bahan bumbu penyedap ditempatkan dalam rak dan ditata rapi 

(Gambar 6). Gudang penyimpanan bahan baku ini menerapkan sistem First In First Out 

(FIFO) 

Gambar 4. Penyimpanan beras dalam 

gudang menempel dengan tembok. 
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3.1.3 Proses Produksi Arem – Arem 

Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku, pencucian bahan baku, pemasakan, 

pengukusan, pengemasan, hingga penyajian. Bahan baku utama seperti beras dan daging 

cincang datang setiap 3 hari sekali. Sedangkan bahan lain seperti wortel, santan, dan rempah 

– rempah datang sebelum dimulai produksi pagi hari. Bahan baku tidak ada perlakuan 

khusus, namun pekerja hanya melakukan sortasi. Untuk bahan utama akan disimpan di 

gudang penyimpanan. Terdapat beberapa tahapan proses produksi dari arem – arem dapat 

dilihat pada diagram alir di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penyimpanan daging cincang 

dalam freezer. 

Gambar 5. Penyimpanan bumbu masak 

pada gudang penyimpanan. 

Gambar 8Pembuatan bahan isian arem – arem 

daging sapi 

Daging sapi 

cincang 

Pemasakan 2 jam 

suhu 100
0
C 

Didinginkan  

±10 menit  

Pencucian 

Gula, garam, 

rempah-

rempah, wortel  

Gambar 7Pembuatan adonan nasi arem – 

arem daging sapi 

Didinginkan  

±10 menit  

 

Pemasakan 1 jam 

suhu 100
0
C 

Beras  

Santan, 

garam 

Pencucin 
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  Gambar 9. Diagram alir pembuatan arem – aremdaging sapi 

 

Proses produksi dimulai dengan pembuatanbahan isian(Gambar 7) yaitu mencuci daging 

cincang. Mula – mula daging cincang beku diletakan pada wadah berongga untuk kemudian 

dicuci dengan menggunakan air mengalir (Gambar 11). Kemudian dimasak dengan 

mencampurkan wortel dan bumbu rempah – rempah, pemasakan dilakukan selama 2 jam. 

Kemudian selama proses pembuatan bahan isian, dilakukan proses pembuatan adonan nasi 

(Gambar 8). Mula – mula beras dicuci menggunakan ember (Gambar 10), pada saat 

pencucian, ember yang digunakan terlihat sedikit kotor. Setelah dilakukan pencucian beras 

kemudian dimasak bersama dengan santan dan ditambah garam. Pemasakan dilakukan 

selama 1 jam. Setelah matang bahan isian dan nasi ditempatkan dalam wadah kemudian 

ditutup oleh daun pisang atau kertas nasi proses pendinginan dilakukan selama ±10 menit. 

Pengukusan 2 jam 

suhu 80
0
C 

Pengemasan 

Sekunder 

Penyajian 

Didinginkan 2 

jam 

Pengisian dan 

pencetakan 

Daun 

pisang 

Pendinginan 

dalam cold room 

Bahan isian Adonan 

nasi 
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Langkah selanjutnya yaitu dilakukan proses pembuatan arem arem Dyriana (Gambar 9). 

Mula – mula daun pisang diambil sebagai alas kemudian nasi diletakan di atas daun pisang, 

kemudian ditambah dengan bahan isian dan ditambah lagi dengan nasi. Pada proses ini 

tangan pekerja kontak dengan bahan. Setelah proses pengisian kemudian dicetak menyerupai 

lontong dan ditempatkan dalam keranjang. Kemudian  arem – aremdimasukan dalam 

coldroom. Proses selanjutya yaitu proses pengukusan. Proses pengukusan dilakukan selama 2 

jam. Setelah pengukusan selesai arem arem kemudian didinginkan dengan cara diangin 

anginkan (Gambar 12). Setelah dingin, kemudian dilakukan pemotongan ujung arem – arem 

yang berlebih. Arem -  arem kemudian diberi kemasan plastik sebagai kemasan sekunder. 

Kemudian masuk ke dalam ruang penyajian. Penyajian ditempatkan dalam kotak etalase, 

kotak etalase memiliki pintu yang dapat digeser sehingga dapat menghindari produk dari 

kontaminasi luar (Gambar 13).    

 

Gambar 11. Proses pencucian daging Gambar 10. Proses pencucian beras 

Gambar 12. Proses pendinginan arem – arem 

setelah pengukusan 

Gambar 13. Display arem – arem toko roti 

Dyriana 
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3.1.4 Tempat Produksi dan Sanitasi 

Tempat produksi terletak 50 meter dari tempat penyajian. Berdasarkan pengamatan 

surveydalam tempat produksi memiliki ruangan - ruangan untuk membuat berbagai macam 

jenis produk roti dan makanan tradisional dan memiliki dapur masak. Ruangan penyimpanan 

terletak dilantai 2 tempat produksi. Ruangan pintu masuk hingga dapur masak tidak memiliki 

sekat sehingga setiap pekerja bebas berlalu – lalang.  

 

Dalam ruangan produksi disediakan beberapa tempat sampah. namun tempat sampah tidak 

memiliki tutup sehingga dapat mengundang serangga masuk. Selain itu ketersediaan tempat 

sampah dekat dengan kegiatan produksi, sehingga dapat megakibatkan kontaminasi silang. 

Dalam area dapur produksi terdapat toilet untuk pekerja, hal ini dapat mengakibatkan 

kontaminasi silang pada produk. Kemudian Fasilitas wastafel untuk mencuci bahan, mencuci 

tangan, dan mencuci sebagian peralatan seperti piring dan sendok. Kondisi wastafel ini tidak 

cocok untuk mencuci bahan makanan, dapat dilihat pada (Gambar 14) terdapat noda hitam 

pada wastafel sehingga dapat mengakibatkan kontaminasi mengingat posisi wastafel di depan 

toilet. Untuk sanitasi peralatan besar terdapat pada samping toilet. Tempat untuk sanitasi 

peralatan besar terdapat 3 keran untuk mengalirkan air. Namun kondisi tempat untuk sanitasi 

peralatan besar sangat kumuh (Gambar 15).  

 

Kegiatan sanitasi untuk di ruang produksi dilakukan setelah selesai kegiatan produksi 

pembersihan hanya dilakukan dengan menyapu dan mengelap meja yang digunakan. 

Biasanya dilakukan oleh pekerja khusus untuk membersihkan ruangan. Untuk pembersihan 

ruangan secara menyeluruh hanya dilakukan pada saat hari raya lebaran. Kegiatan sanitasi 

untuk peralatan memasak dilakukan setelah proses masak selesai. Setelah dilakukan 

Gambar 15. Tempat pencucian peralatan 

besar terlihat kotor. 

Gambar 14.Peralatan produksi tidak 

langsung dibersihkan. 
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pencucian peralatan masak akan ditempatkan di rak yang terdapat di depan tempat pencucian 

peralatan besar(Gambar 16). Bahan sabun yang digunakan untuk mencuci tidak sesuai 

dengan GMP. Bahan pencuci hanya ditempatkan dalam plastik dan tidak diberi wadah khusus 

juga tidak diberi label (Gambar 17). Peralatan sanitasi tidak ditempatkan dalam ruangan 

khusus, hanya diletakan di pojok ruangan. 

 

3.1.5 Kondisi Peralatan dan Higienitas Pekerja. 

Peralatan yang digunakan tidak memiliki gudang penyimpanan khusus. Peralatan disimpan 

dalam rak yang terdapat dalam dapur ruang produksi. Penyimpanan di atas rak yaitu seperti 

panci dan wadah plastik diletakan secara menghadap kebawah, sedangkan untuk wajan besar 

diletakan dengan cara menggantung ditembok di atas tempat pencucian peralatan besar 

seperti pada Gambar 16. Kondisi rak peralatan terlihat tidak layak dan sudah berkarat 

sehingga dapat menjadi sumber kontaminasi terhadap produk.  

 

Perkerja pada industri ini mayoritas merupakan lulusan SMK atau warga semarang dan 

sekitarnya. Pada aspek higienitas, para pekerja belum melakukan dengan baik, yaitu tidak 

selalu mencuci tangan sebelum melakukan kontak dengan bahan pangan. Selain itu para 

pekerja tidak menggunakan masker, sarung tangan, dan sepatu dalam ruang produksi. 

Sehingga pekerja dapat kontak langsung dengan produk. Pekerjayang mengolah bahan 

pangan dalam keadaan sehat, jika terdapat pekerja yang sakit parah maka tidak 

diperkenankan untuk bekerja. Jika pekerja menderita penyakit seperti flu ringan dan batuk 

maka perkerja diharuskan memakai masker untuk masuk ke dalam ruang produki. Untuk 

pekerja perempuan yang memiliki rambut panjang diwajibkan untuk mengikat rambut 

sehingga dapat mencegah masuknya cemaran fisik pada produk.  

Gambar 16. Rak peralatan besar. Gambar 17. Sabun pencuci tidak menggunakan 

wadah khusus. 
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3.2 Analisa Bahaya 

Pelaksanaan analisa bahaya produk arem – arem isi daging dilakukan pada dapur industri 

yang terletak di jalan Pandanaran. Semarang Selatan, Jawa Tengah. Pengamatan  observasi 

dilakukan dimulai dari kedatangan bahan baku hingga penyajian produk di toko roti Dyriana. 

Pengamatan analisa bahaya ini bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya yang ada pada 

bahan baku dan bahaya yang ditimbulkan dari proses produksi. Potensi bahaya yang ada 

kemudian akan dianalisa untuk mengetahui signifikansi dari bahaya yang ada, sehingga 

nantinya dapat dilakukan penanganan yang tepat. Bahaya yang dianalisa meliputi biologi, 

kimia, dan fisik. 

 

3.2.1 Bahan Baku 

Pelaksanaan observasi analisa bahaya dimulai dari pengamatan bahan baku arem – arem. 

Bahan baku yang digunakan antara lain beras, daging sapi cincang, air, santan, wortel, dan 

daun pisang sebagai pengemas. Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa pada setiap bahan baku 

memiliki potensi bahaya dari awal kedatangan hingga proses pengolahan. Proses penanganan 

bahan baku yang tidak tepat, dapat berbahaya untuk kesehatan konsumen karena potensi 

bahaya dari bahan baku akan tetap ada pada produk. Pada Tabel 2 ditetapkan terdapat bahaya 

yang bersifat signifikan dan tidak signifikan. Penentuan signifikansi bahaya ini ditentukan 

dari peluang kemungkinan yang terjadi dan tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan dari 

bahaya tersebut. Pada Tabel 2 juga diberikan beberapa kejadian keracunan pangan yang 

terjadi pada beberapa negara dan jumlah korban dalam kejadian tersebut, dari data tersebut 

dapat membantu dalam menentukan tingkat keparahan dari bahaya yang ditimbulkan. 
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Tabel 2. Hasil Observasi Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Arem – Arem Daging Sapi 

No 
Bahan 
Baku 

Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S 

Keterangan 

Outbreaks Sakit 
Rumah 
Sakit 

Meninggal Tempat dan Tahun 

1 Air  Air yang digunakan 

berasal dari air sumur 

yang belum di uji 
kualitas dan 

kelayakannya 

Biologi: 

 Escherichia 

coli  T Ma S 

1 55 - - 
Conneticut, United 

States, 2008 

314 - - - Padang, 2012 

 

   

Keterangan 

Escherichia coli dikenal sebagai bakteri penyebab diare dan gangguan 
pencernaan (Winarni dan Puspitasari, 2013)  

 

Kasus pencemaran air sumur oleh Escherichia coli di conneticut dan 
padang disebabkan karena pembuatan sumur dekat dengan 

septictank(CDC, 2016; Kurniawati, 2013). 

2 Beras  Ruang penyimpanan 

tidak dalam keadaan 
bersih. 

Biologi:  

Serangga  
 

R Mi TS 

Beberapa jenis serangga yang menyerang beras di Indonesia yaitu 

Sitophilus oryzae, S. zeamais, Corcyra cephalonica, Plodia 
interpunctella, Ephestia elutella, Cryptolestes ferrugineus, Oryzaephilus 

surinamensis, dan T. Castaneum (Hendrival, 2017) 

Fisik: 

 Kerikil 
S Mi TS 

Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada beras, seperti 

debu, kerikil, maupun dedak beras perlu dilakukan pencucian. 

3 Daging 

sapi 

cincang 

Tempat untuk 

mencuci daging sapi 

cincang lembab dan 
berjamur 

Biologi: 

Salmonella 

 
Escherichia coli 
 

. 

 

T 

 
T 

 

 

 

 

Ma 

 
Ma 

 

 

 

 

S 

 
S 

 

 

 

46 - 12 - United states, 2012 

Keterangan 

Mikroba patogenyang dapat mencemari daging adalah 

E.coli,Salmonella, dan Staphylococcus sp. kandungan mikroba dapat 

berasal dari peternakan dan rumahpotong hewan yang tidak 
higienis(Mukartini et al. 1995). 

 

Salmonella dapat menyebabkan foodborne illness (salmonellosis) bila 
terjadi kontaminasi silang, salmonella dalam daging dan unggas dapat 

bertahan hidup jika dimasak pada suhu yang tidak sesuai (USDA, 2013) 



28 

 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 2.  Hasil Observasi Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Arem – Arem Daging Sapi 

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya 

Potensi 

Bahaya 
K TK S 

Keterangan 

Outbreaks Sakit 
Rumah 
Sakit 

Meninggal Tempat dan lokasi 

       Pada tahun 2016 di Massachusetts terjadi kasus 1 kasus keracunan akibat 

mengkonsumsi daging cincang yang terkontaminasi E. coli O157: H7, 

akibat dari kasus ini 7 orang dilarikan ke rumah sakit (CDC, 2016) 

4 Santan Tangan pekerja 
kontak langsung 

untuk mengekstak 

santan dari kelapa 

parut 

Biologi: 
Staphylococcu

s aureus  

Escherichia 

coli  

 
T 

 

T 

 
Mi 

 

Mi 

 
TS 

 

TS 

Saat mengekstrak santan, pekerja tidak mencuci tangan terlebih dulu, 
sehingga dapat mengakibatkan kontaminasi  Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus dalam makanan bisa bersumber dari kulit, mulut 

atau rongga hidung manusia, bila ditemukan dalam jumlah tinggi 

merupakan indikator dari kondisi sanitasi yang tidak bersih BPOM, 2008) 
 

Air yang digunakan untuk mengektrak santan menggunakan air sumur dan 

PDAM yang belum di uji kualitasnya, sehingga kemungkinan munculnya 
bakteri Escherichia colitinggi, Escherichia colidapat dijadikan sebagai 

indikator dalam analisa kualitas air (Pelczar, 1986). 

5 Wortel Tangan pekerja 

kontak dengan bahan 
saat pemotongan 

Biologi:  

Escherichia 
coli  

Salmonella  

 

T 
 

T 

 

Mi 
 

Mi  

 

TS 
 

TS 

Kontaminasi mikroba patogen pada produk pertanian terjadi pada 

beberapa titik, mulai dari tahap produksi, panen, pengepakan, pengolahan, 
distribusi hingga pemasaran (Sapers, 2001) 

 

Di Indonesia beberapa jajanan yang berbais sayuran seperti gado-gado, 
ketoprak, dan tauge goreng mengandung bakteri Salmonella, Shigella, dan 

Staphylococcus (Winarti dan Miskiyah, 2010) 

Kimia: 

Residu 
pestisida 

 

R 

 

Ma 

 

TS 

Menurut Kepmentan No. 473/Kpts./TP.270/619/1996, 28 jenisbahan aktif 

pestisida dilarang untukdiedarkan dan digunakan, namun residu pestisida 
yang dilarang tersebutmasih terdeteksi di sayuran yangdibudidayakan 

petani lokal. 
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Lanjutan Tabel 2.  Hasil Observasi Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Arem – AremDaging Sapi 

No 
Bahan 

Baku 
Sumber Bahaya 

Potensi 

Bahaya 
K TK S 

Keterangan 

Outbreaks Sakit Rumah Sakit Meninggal 
Tempat dan 

lokasi 

6 Daun 

Pisang 

Tidak ada 

pembersihan sebelum 

digunakan 

Biologi: 

Bacillus 

cereus 
Staphylococcu

s aureus 

T 

 
T 

Mi 

 
Mi 

TS 

 
TS 

Terdapat beberapa macam bakteri yang sering ada pada permukaandaun 

pisang yaitu Bacillus cereus, B.Subtilis,Lactobacillus acidophilussp., 

Staphylococcusaureus, S.epidermidis, Pseudomonas sp.,Corynebacterium 
sp.,Micrococcus sp. (Khaq dan Dewi, 2016) 

Keterangan :    

*Kemungkinan (K) : 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

*Tingkat Keparahan (TK) : 

S    : Serius 

Ma : Mayor 

Mi : Minor 

*Signifikansi (S) : 

TS : Tidak Sifnifikan 

S   : Signifikan 



30 

 

 

 

Dari hasil analisa bahaya pada bahan baku arem – arem di atas didapat bahwa semua bahan 

baku dapat berpotensi menimbulkan bahaya, namun terdapat beberapa bahan baku yang 

berpotensi menghasilkan bahaya yang signifikan seperti air, beras, dan daging sapi cincang. 

Dapat dilihat juga dalam tabel bahwa bahaya biologi yang berpotensi adalah Salmonella spp 

dan Escherichia coli, hal ini didukung oleh beberapa kejadian keracunan makanan yang 

mengandung bahaya biologi. Bahaya biologi dalam bahan baku dapat diminimalkan melalui 

proses produksi yang benar, seperti pelaksanaan sanitasi peralatan dan pekerja yang sesuai 

dengan standard sanitasi.Penentuan signifikansi bahaya didapat darikemungkinan terjadinya 

bahaya dan tingkat keparahan yang ditimbulkan suatu bahaya, penentuan signifikansi analisa 

bahaya bahan baku dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.2.2 Proses Produksi 

Tahapan observasi selanjutnya adalah pengamatan analisa bahaya terhadap proses produksi 

arem – arem. Pada tahapan analisa bahaya proses produksi arem – arem potensi bahaya yang 

sering muncul yaitu bahaya biologi. Pengamatan yang dilakukan pada analisa bahaya ini 

meliputi proses pecucian bahan, pemasakan, pendinginan, pengisian dan pencetakan, 

pengukusan, pengemasan, dan proses penyajian. Pada proses tersebut bahaya biologi yang 

signifikan antara lain bakteri E.coli, Staphylococcus aureus,Bacillus cereusdanSalmonella. 

Bahaya biologi yang muncul dalam setiap tahapan kemungkinan dapat berasal dari peralatan 

yang digunakan, pekerja, atau dapat berasal dari bahaya bahan baku yang digunakan. Seperti 

dalam tahap pencucian, bahaya biologi dapat muncul dari air yangdigunakan. 
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A. Proses Pemasakan Daging 

 

Tabel 3. aHasil Observasi Analisa Bahaya Pada Proses Pemasakan Daging Dari Pencucian Sampai Pendinginan 

No Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S Keterangan 

1 Pencucian bahan 
baku daging 

cincang 

Dari bahan baku 
dan kondisi 

tempat cuci 

lembab  

Biologi: 
Salmonella  

 

Escherichia coli 
 

Jamur 

 
T 

 

T 
 

T 

 
Ma 

 

Ma 
 

Ma 

 
S 

 

S 
 

S 

SalmonelladanEscherichia colidapat ditemukan di udara, air, 
peralatan makan, lingkungan, dan manusia (BPOM, 2012)  

 

Area yang tidak dibersihkan dengan baik akan memungkinkan 
keberadaan bakteri dan jamur (Utama et al, 2011) wastafel 

untuk pencucian bahan jarang dibersihkan sehingga dapat 

ditumbuhi jamur.  

2 Pemasakan 
bahan baku 

daging 

Selama 2 jam 
suhu 90 – 95

o
C 

Sumber bahaya 
berasal dari 

proses 

sebelumnya 
 

Biologi: 
Salmonella  

 

Escherichia coli 
 

Jamur 

 
R 

 

R 
 

R 

 
Mi 

 

Mi 
 

Mi 

 
TS 

 

TS 
 

TS 

Potensi bahaya berasal dari proses sebelumnya namun  dapat 
dikurangi dengan proses pemasakan. Memasak daging sapi 

sampai suhu 65°C, sanitasi yang baik, memanaskan kembali 

masakan, dan menyimpan pada suhu 4
o
C merupakan cara untuk 

mengontrol E. Coli dan Salmonella(BPOM, 2012) 

3 Pendinginan 

daging setelah 
pemasakan. 

selama10 menit 

Bahan yang 

sudah matang 
dibiarkan 

terbuka  

Pekerja 
bersentuhan 

langsung 

dengan pangan. 

Biologi: 

Staphylococcus 
aureus 

Escherichia coli 

 

S 
 

S 

 

Ma 
 

Ma 

 

TS 
 

TS 

Pekerja yang kurang higienis dapat mengkontaminasi produk, 

karena tangan pekerja bersentuhan langsung dengan produk. 
Oleh sebab itu pekerja sebaiknya mencuci tangan setiap sebelum 

bekerja, setelah dari toilet, dan memakai sarung tangan untuk 

mengurangi risiko kontaminasi pada produk (Purnomo, 2012).  

 

 

 

 

 

  

Keterangan :  

*Kemungkinan (K) : 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

*Tingkat Keparahan (TK) : 

S    : Serius 

Ma : Mayor 

Mi : Minor 

*Signifikansi (S) : 

TS : Tidak Sifnifikan 

S   : Signifikan 
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B. Proses PemasakanBeras 

Tabel 3. bHasil Observasi Analisa Bahaya Pada Proses Pemasakan Beras Dari Pencucian Sampai Pendinginan 
No Proses Sumber Bahaya Potensi Bahaya K TK S Keterangan 

1 Pencucian bahan 
baku beras 

Dari bahan baku 
dan kondisi 

tempat cuci 

yang lembab 

Biologi: 
Bacillus cereus 

 

Escherichia coli 
 

Jamur  

 
R 

 

T 
 

T 

 
Ma 

 

Ma 
 

Ma 

 
TS 

 

S 
 

S 

Bacillus cereusditemukan di makanan mentah seperti makanan 
kering, rempah-rempah, sereal (terutama beras dan pasta), serta 

susu dan produk susu (Lawley et al., 2008) 

 
Fasilitas sanitasi yang kurang memenuhi syarat memiliki resiko 

9,214 kali untuk terkontaminasi bakteri E. Coli dibandingkan 

dengan fasilitas sanitasi yang sudah memenuhi syarat (Sukmara, 

2002) 

2 Pemasakan 

bahan baku 

beras 
Selama 1 jam, 

suhu 90 - 93
o
C 

Sumber bahaya 

berasal dari 

proses 
sebelumnya 

 

Biologi: 

Bacillus cereus 

Escherichia coli 
Jamur  

 

R 

R 
R 

 

Mi 

Mi 
Mi 

 

TS 

TS 
TS 

Terdapat potensi bahaya pada saat pemasakan, namun potensi 

bahaya tersebut dapat dihilangkan oleh suhu pemasakan yang 

tinggi. Proses pengolahan makanan, terutama suhu tinggi dapat 
mempengaruhi jumlah mikroorganisme dalam makanan 

(Nurjanah, 2006)  

3 Pendinginan nasi 

setengah matang 
Selama 10 menit 

Bahan yang 

sudah matang 
dibiarkan 

terbuka  

Biologi: 

Staphylococcus 
aureus 

Bacillus cereus 

 

S 
 

S 

 

Ma 
 

Ma 

 

TS 
 

TS 

Penyimpanan bahan yang sudah matang harus diperhatikan 

kondsi ruangannya, bakteri Staphylococcus aureusdanBacillus 

cereusini tumbuh dengan baik pada ruangan dan sanitasi udara 
yang kurang baik serta dapat menghasilkan toksin pada suhu 

kamar (SNI, 2009; Tessi et al, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

*Kemungkinan (K) : 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

*Tingkat Keparahan (TK) : 

S    : Serius 

Ma : Mayor 

Mi : Minor 

*Signifikansi (S) : 

TS : Tidak Sifnifikan 

S   : Signifikan 
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C. Proses Pembuatan Arem – Arem Daging Sapi 

Tabel 3. cHasil Observasi Analisa Bahaya Pada Proses Pembuatan Arem – Arem Daging Sapi Dari Pencetakan Sampai Penyajian 

N

o 
Proses 

Sumber 

Bahaya 

Potensi 

Bahaya 
K 

T

K 
S Keterangan 

1 

 

Pencetaka

n dan 

Pengisian 

Tangan 

pekerja 

kontak 
dengan 

bahan 

Biologi: 

Staphylococc

us aureus 
Bacillus 

cereus 

 

T 

 
T 

 

M

a 
 

M

a 

 

S 

 
S 

Pekerja dalam menangani makanan langsung menggunakan tangan tidak menggunakan sarung 

tangan atau alat yang lainnya dapat meningkatkan faktor risiko proses terjadinya kontaminasi 

pada makanan, personal hygiene merupakan kunci dari kebersihan dan kualitas makanan yang 
aman dan juga sehat (Supyansyah, 2015) 

2 Pendingin
an dalam 

cold room 

9 jam  
suhu -4

o
C 

Sumber 
bahaya 

berasal 

dari 
proses 

sebelumn

ya 

Biologi: 
Staphylococc

us aureus 

Bacillus 
cereus 

 
T 

 

T 

 
M

a 

 
M

a 

 
S 

 

S 

Makanan yang tidak tahan lama disimpandengansuhurendahuntuk memperlambat proses 
pembusukanmakananatauprosesenzimatikyangdisebabkanolehmikroorganisme.Biasanya,penyimp

anandilakukandi dalamkulkasdengansuhu5
o
C ataulebihrendah,dansuhumakanandi 

dalamfreezersebesar‐16
o
C (Hadiyanto, 2013). 

3 Pengukus
an 

2 jam  

suhu 
100

o
C 

Sumber 
bahaya 

berasal 

dari 
proses 

sebelumn

ya 

Biologi: 

Staphylococc

us aureus 
Bacillus 

cereus 

 
T 

 

T 

 
M

a 

 
M

a 

 
S 

 

S 

Pada proses ini sumber bahaya didapat dari proses sebelumnya namun, pada proses pengukusan 
karena menggunakan suhu yang tinggi sehingga sumber bahaya dapat dihilangkan atau diturunkan 

4 Pendingin
an arem -  

arem 

1 – 2jam 

Bahan 
yang 

sudah 

matang 
dibiarkan 

terbuka 

Biologi: 
Escherichia 

coli 

 

Bacillus 

cereus 

 
T 

 

T 

 
M

a 

 
M

a 

 
S 

 

S 

Adanya E. coli menunjukkan tanda prakteksanitasi yang tidak baik karena E. colidapat berpindah 
dengan kegiatan tangan ke mulut ataudengan pemindahan pasif lewat makanan, air, susu dan 

produk-produk lainnya (Kurniadi et al., 2013) 

 
Bacillus cereus dapat mengakibatkan sindrom foodborne illness seperti diare (Mc. Elroy et al., 

2000)Bacillus cereus mengakibatkan keracunan jika melebihi 10
5
CFU/g (Mc. Elroy et al., 2000) 

5 Pengemas
an 

sekunder 

Tangan 
pekerja 

yang 

kontak 

Biologi: 
Staphylococc

us aureus 

Bacillus 

 
T 

 

T 

 
M

a 

 

 
S 

 

S 

Pekerja dapat menjadi sumber kontaminasi Staphylococcus sp.(Nurjanah, 2006) 
 

Terdapat dua macam toksin yang di keluarkan oleh B. cereus yang dapat menyebabkan keracunan, 

yaitu toksin emeticpenyebab muntah selama 2-6 jam setelah konsumsi dan toksin yang 
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langsung 

dengan 
prduk 

cereus 

Escherichia 
coli 

T M

a 
M

a 

S menyebabkan diare bereaksi setelah 12-24 jam setelah konsumsi (Dewanti, 2005) 

6 Penyajian  

2 – 9jam 

Penyajian 

diletakan 
dalam 

etalase 

yang 

terbuka 

Biologi: 

Bacillus 
cereus 

Staphylococc

us aureus 

Escherichia 
coli 

 

 

 

T 
T 

 

T 

 
 

 

M
a 

M

a 

 
M

a 

 
 

 

S 
S 

 

S 

 

Makanan yang siap dijual adalah makanan yang memperhatikan prinsip penyajian yaitu tempat 

penyajian makanan harus bersih, tertutup, dan cara pengambilan makanan menggunakan peralatan 
yang bersih dan kering (Depkes, 2006). 

 

Penyakit yang disebabkan oleh Sallmonela dan Bacillus cereusdikategorikan sebagai intoksikasi 

karena kedua jenis bakteri dapat memproduksi toksin (Siagian, 2002) 
 

Staphylococcus aureusdapat menghasilkan enterotoksin pada makanan yang sudah matang atau 

makanan dipanaskan kembali, sumber dari Staphylococcus aureus pada makanan yang sudah 
matang misalnya oleh tangan pekerja selama penyajian dan sebelum dikonsumsi (Puspadewi et al, 

2017) 

 
Penjamah makanan memiliki peluang sebesar 27,883 kali terhadap masuknya kontaminasi 

Escherichia coli pada makanan (Yunus et al, 2015) 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

*Kemungkinan (K) : 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

*Tingkat Keparahan (TK) : 

S    : Serius 

Ma : Mayor 

Mi : Minor 

*Signifikansi (S) : 

TS : Tidak Sifnifikan 

S   : Signifikan 
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Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa semua tahapan proses produksi memiliki potensi 

bahaya biologi. Potensi bahaya biologi yang ditimbulkan meliputi bakteri E.coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus dan Salmonella. Bahaya biologi ini muncul 

kemungkinan dari bahaya yang sudah terdapat pada bahan baku yang tidak diolah dengan 

baik, higienitas para pekerja dan lingkungan produksi. Penentuan signifikansi bahaya didapat 

dari kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan yang ditimbulkan suatu bahaya, 

penentuan signifikansi analisa bahaya proses produksi dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.3 Penentuan Titik Kendali Kritis 

 

Penentuan titik kendali kritis adalah suatu tahap pengendalian yang dapat diterapkan dan 

bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkanatau dikurangi sampai tingkat yang 

dapat diterima sehingga resiko bahaya dapat diminimalkan. Penentuan titik kendali kritis  

dilakukan untuk mengontrol bahaya yang telah ditetapkan sebagai bahaya yang signifikan 

pada tabel analisa bahaya bahan baku dan proses produksi arem – arem daging sapi. 

Penentuan titik kendali dilakukan berdasarkan pohon keputusan pada Lampiran 2 untuk 

bahan  baku dan Lampiran 3 untuk proses produksi. 

 

3.3.1 Bahan Baku 

Menentukantitik kendali kritis pada bahan baku ditentukan berdasarkan pohon keputusan 

dengan menjawab tiga pertanyaan berdasarkan pada lampiran 2. Hasil dari  penentuan titik 

kendali kritis pada bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

Tabel 3Hasil Observasi Penentuan Titik Kritis Pada Bahan Baku Produksi Arem – Arem Daging Sapi 

No  Bahan Baku Potensi Bahaya P1 P2 P3 TKK Keterangan 

1 Air Biologi: 

-Escherichia coli 

 

Ya 

 

Tidak 

 

- 

 

TKK 

Air yang digunakan pada proses produksi 

merupakan air sumur dan PDAM. Bahan air 

merupakan titik kritis karena syarat air yang 

layak digunakan yaitu tidak boleh 

mengandung bakteri Escherichia 

coli(Oktrivianasari, 2013) 

2 Daging sapi 

cincang 

Biologi: 

-Salmonella 

-Escherichia coli 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak  

 

Bukan 

TKK 

Bahan baku daging bukan merupakan TKK 

karena jarak antara pencucian dan pemasakan 

sangat singkat sehingga tidak memungkinkan 

mikroorganisme untuk tumbuh. 

 

Dari Tabel 4  diketahui bahwa bahan baku air merupakan titik kendali kritis (TKK) karena air belum memenuhi syarat dan perlu adanya tidakan 

pengendalian untuk mengontrol bahan baku air agar dapat digunakan dalam proses produksi. Dari Tabel 4 diketahui juga bahwa daging sapi 

bukan merupakan titik kendali kritis karena jarak pencucian dan pemasakan sangat singkat sehingga tidak memungkinkan mikroorganisme untuk 

tumbuh. 
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3.3.2 Proses Produksi 

Menentukan titik kendali kritis pada proses produksi, ditentukan berdasarkan pohon keputusan dengan menjawab empat pertanyaan berdasarkan 

pada lampiran 3. Hasil dari  penentuan titik kendali kritis pada proes produksi dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

A. Proses Pemasakan Daging  

 

Tabel 5. aHasil Observasi Penentuan Titik Kritis Pada Proses Pemasakan Daging dari Pencucian Sampai Pendinginan  

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

1 Pencucian bahan baku 

daging cincang 

Biologi: 

- Salmonella  

- Escherichia coli 

- Jamur 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Tidak  

 

 

Ya  

 

 

Ya  

 

 

Bukan 

TKK 

Kualiatas air memang memenuhi syarat secara 

fisik, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan 

bakteriologis pada air, kemungkinan air yang 

digunakan memiliki angka bakteriologi yang 

tinggi, bisa juga pada sistem  pencucian daging 

karena ketika mencuci daging tidak dengan air 

yang mengalir menyebabkan kuman yang ada 

pada daging tidak ikut terbuang oleh air yang 

mengalir (Supyansyah et al., 2015) 

 

Proses ini bukan merupakan TKK karena pada 

proses selanjutnya ada proses pemasakan untuk 

mengurangi potensi bahaya pada bahan baku.    

2 Pemasakan bahan baku 

daging 

Selama 2 jam suhu 90 

– 95
o
C 

Biologi: 

Salmonella  

Escherichia coli 

Jamur 
Ya Ya Tidak  Ya  Ya  

Bukan  

TKK 

Pemasakan daging sebaiknya menggunakan 

temperatur yang relatif rendah, dengan waktu 

pemasakan yang lama yaitu suhu 90
o
C selama 120 

menit (Jamhari et al, 2007).  

 

Ketahanan panas untuk Salmonella dan E. coli 

dapat dikontrol dengan pemanasan suhu di atas 

70
o
C dengan waktu pemanasan yang singkat 

(Lawley et al., 2008). 
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3 Pendinginan daging 

setelah pemasakan 

10 menit 

Biologi: 

Staphylococcus 

aureus 

Escherichia coli 
Ya Ya Tidak Ya Ya 

Bukan 

TKK 

Pemasakan yang benar dapat merusak bakteri 

S.aureus, akan tetapi toksinnya sangat tahan 

terhadap pemanasan,  pendinginan, dan 

pembekuan.(BPOM, 2012) 

 

Proses ini bukan TKK karena pada tahap proses 

pengukusan, potensi bahaya yang ada pada proses 

ini akan dihilangkan. 

 

B. Proses Pemasakan Beras 

 

Tabel 5. b Hasil Observasi Penentuan Titik Kritis Pada Proses Pemasakan Beras dari Pencucian Sampai Pendinginan 

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

1 Pencucian bahan baku 

beras 

Biologi: 

Bacillus cereus 

Escherichia coli 

Jamur 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Tidak  

 

 

Ya  

 

 

Ya  

Bukan 

TKK 

Proses ini bukan merupakan TKK karena pada 

proses selanjutnya ada proses pemasakan untuk 

mengurangi potensi bahaya pada bahan baku. 

2 Pemasakan bahan baku 

beras 

Selama 1 jam, suhu 90 

- 93
o
C 

Biologi: 

Bacillus cereus 

Escherichia coli 

Jamur 

Ya Ya Tidak  Ya  Ya  Bukan 

TKK 

Bukan merupakan TKK karena pemasakan 

menggunakan suhu yang panas sehingga potensi 

bahaya dari proses sebelumnya dapat dihilangkan. 

3 Pendinginan nasi 

setengah matang  

10 menit 

Biologi: 

-Staphylococcus 

aureus 

- Bacillus cereus 
Ya Ya Tidak Ya  Ya  

Bukan 

TKK 

Proses ini bukan TKK karena proses pendinginan 

dilakukan dengan cara diangin - anginkan, namun 

ditutup dengan daun pisang sehingga terhindar 

dari kontak udara langsung dan ada proses 

selanjutnya yaitu pengukusan yang dapat 

menghilangkan potensi bahaya. 
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C. Proses Pembuatan Arem – Arem Daging Sapi 

 

Tabel 5. c Hasil Observasi Penentuan Titik Kritis Pada Proses Pembuatan Arem – Arem Daging Sapi Dari Pencetakan pengisian Sampai Penyajian 

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

1 Pencetakan dan 

Pengisian  

Biologi: 

-Staphylococcus 

aureus 

- Bacillus cereus Ya Ya Tidak Ya Ya 
Bukan 

TKK 

Pada proses ini pekerja menangani makanan 

langsung menggunakan tangan tidak 

menggunakan sarung tangan atau alat yang 

lainnya sehingga kemungkinan kontaminasi 

dapat terjadi, namun bukan merupakan TKK 

karena akan ada proses pengukusan sehingga 

kontaminasi dapat berkurang. 

2 Pendinginan dalam 

cold room 

9 jam  suhu -4
o
C 

Biologi: 

-Staphylococcus 

aureus 

- Bacillus cereus 

Ya  Ya  Tidak  Ya  Ya  
Bukan 

TKK 

Proses pendinginan bukan merupakan TKK 

karena potensi bahaya dapat dihilangkan  pada 

proses pengukusan.  

3 Pengukusan 

2 jam ±100
o
C 

Biologi: 

-Staphylococcus 

aureus 

- Bacillus cereus 

Tidak - - - - 
Bukan 

TKK 

Tidak terdapat sumber bahaya pada proses 

pengukusan karena menggunakan suhu yang 

tinggi sehingga tidak ada mikroorganisme yang 

tumbuh. 

4 Pendinginan arem -  

arem 

1 -  2 jam 

Biologi: 

-Escherichia coli 

-Bacillus cereus 

Ya Ya Tidak Ya  Tidak TKK 

Proses pendinginan arem – arem dilakukan 

dengan cara diangin – anginkan, selama proses 

pendinginan, suhu arem – arem mengalami 

penurunan hingga 35
o
C. Pertumbuhan optimal 

untuk B. cereus sekitar 30–35 
o
C, sedangkan 

untuk Escherichia coli37 
o
C (Lawley et al., 

2008). 

5 Pengemasan sekunder Biologi: 

-Staphylococcus 

aureus 

-Bacillus cereus 

-Escherichia coli 

Ya Ya Tidak Ya Tidak TKK 

Proses ini dilakukan oleh pekerja secara manual, 

tanpa megenakan sarung tangan dan tidak 

mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengemasan. Proses ini merupakan 

titik kendali kritis karena setelah proses ini tidak 
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ada proses untuk mengurangi jumlah mikroba 

yang tumbuh dalam produk. 

6 Penyajian 

2 - 9 jam 

Biologi: 

- Bacillus cereus 

-Staphylococcus 

aureus 

-Escherichia coli 

Ya Ya Tidak Ya Tidak TKK 

Proses penyajian dilakukan selama 2  – 12 jam 

pada ruang display dengan suhu 37
o
C. Pangan 

harus didinginkan sampai dikonsumsi dan tidak 

dibiarkan pada suhu kamar selama lebih dari dua 

jam (BPOM, 2012). 
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3.4 Penentuan Batas Kritis Pada Tiap TKK 

Penentuan batas kritis ini bertujuan untuk membedakan produk yang aman dan tidak aman 

sehingga nantinya proses produksi dapat dikelola pada tingkat yang aman. Setiap TKK yang 

sudah teridentifikasi harus ditentukan batas kritisnya. Penentuan batas kritis dapat 

menggunakan sumber-sumber data dari artikel dalamjurnal, peraturan dan dokumentasi 

pemerintah, riset di pabrik, dan pembuat peralatan yang digunakan (Koswara, 2009). 

 

3.4.1 Penentuan Batas Kritis dan Pengendalian Pada Bahan Baku Arem – arem 

Daging Sapi 

Pada tabel 4 penentuan titik kritis bahan baku arem – arem daging sapi yang teridentifikasi 

dalam titik kendali kritis adalah air. Berdasarkan titik kendali kritis yang teridentifikasi maka 

harus ditentukan standar keamanan dengan menentukan batas kritis dan tindakan 

pengendalian pada bahan baku.     

 

Tabel 4Penentuan Tindakan Pengendalian dan Batas Kritis Pada Bahan Baku Arem - arem 

Daging Sapi 

No. Bahan Baku Potensi Bahaya 
Tindakan 

Pengendalian 
Batas Kritis 

1 Air Biologi: 

-Escherichia coli 

Air yang digunakan 

dalam proses 

produksi harus 

meggunakan 

standard air 

minum. 

Batas angka 

untukcoliformdengan 

satuan koloni/250mL 

adalah negatif atau tidak 

terdeteksi.  

(SNI 3553:2015)    

 

Air menjadi titik kendali kritis dalam bahan baku. Air dalam proses produksi digunakan 

untuk proses mencuci daging dan beras, juga digunakan dalam ekstraksi santan. Air yang 

digunakan belum diuji kelayakan dan kualitasnya, walaupun ada proses pemasakan, sebagian 

bakteri dapat dihilangkan dengan suhu tinggi. Namunair dengan kualitas baik perlu untuk 

menjaga kemanan konsumen dan menghindari kontaminasi bakteri yang dapat menurunkan 

kualitas produk. 

 

 

3.4.2 Penentuan Batas Kritis dan Pengandalian Pada Proses Produksi Arem – arem 

Daging Sapi 

Tahapan proses produksi yang teridentifikasi sebagai titik kendali kritis pada Tabel 5 akan di 

tetapkan batas kritis untuk mengendalikan bahaya yang terdapat pada proses 
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produksi.Analisa potensi bahaya, tindakan pengendalian, dan penetapan batas kritis pada 

proses produksi dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini. 

 

Tabel 5Penentuan Tindakan Pengendalian dan Batas Kritis Pada Proses Produksi Arem - 

arem Daging Sapi 

No. Proses 

Produksi 

Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis 

1 

Pendinginan 

arem -  arem 

1 -  2 jam 

Biologi: 

-Escherichia coli 

-Bacillus cereus 

Memastikan lama 

pendinginan tidak 

terlalu lama (suhu 

dalam produk tidak 

kurang dari 55
o
C)  

Suhu yang dibutuhkan 

untuk E. coli tumbuh yaitu 

7 – 46 
o
C. Sedangkan untuk 

B. cereus yaitu 4 – 55 
o
C 

(Lawley et al, 2008). 

2 

Pengemasan 

Sekunder 

Biologi: 

-Staphylococcus 

aureus 

-Escherichia coli 

-Bacillus cereus 

 

Pekerja mencuci 

tangan sebelum 

mengemas 

makanan 

ToksinS. aureus pada 

makanan yang tercemar 

akan menimbulkangejala 

intoksikasi stafilokokal. 

kadar dari toksin ini dicapai 

saat populasi S. 

aureusmelebihi 100.000/g. 

(BPOM, 2012) 

3 

Penyajian  

2 - 9 jam 

Biologi: 

- Bacillus cereus 

-Staphylococcus 

aureus 

-Escherichia coli 

Mengunakan 

pengontrolan suhu 

pada ruang 

penyajian dengan 

mamasng lampu 

pada etalase untuk 

menjaga 

kelembapan 

Batas aman penyajian 

makanan matang yaitu 2 – 

4 jam bila melebihi batas 

waktu ada kemungkinan 

banyak bakteri yang sudah 

tumbuh pada produk. 

(Yunita, 2014) 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa proses yang berpotensi berbahaya yaitu pada pendinginan 

arem – arem, pengemasan, dan penyajian. Potensi bahaya ini dapat muncul dari proses 

pendinginan, lamanya pendinginan dapat menurunkan suhu hingga titik dimana mikroba 

dapat tumbuh. 

 

 

3.5 Penyusunan Sistem PengawasanPada Tiap TKK 

Dalam menyusun sistem pengawasan terdapat tindakan monitoring dan tindakan koreksi. 

Tindakan monitoring adalah tahap pengamatan untukmeyakinkan bahwa batas kritis tersebut 

dapat mempertahankan keamanan produk.Tindakan koreksi adalah tindakan yang akan 

diambil jika hasil pengawasan pada titik kritis menyimpang dari batas kritis yang 

ditentukan(Koswara, 2009). 
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3.5.1 Penyusunan Sistem Pengawasan Pada Bahan Baku 

Sistem pengawasan dilakukan untuk mengontrol bahan baku agar tidak menyimpang dari standard batas kritis yang sudah ditetapkan untuk 

menjamin keamanan produk. Pada Tabel 8 dibawah ini merupakan kegiatan pengawasan pada bahan baku air. 

 

Tabel 6 Pengawasan pada Bahan Baku 

No 
Bahan 

Baku 
Potensi Bahaya Batas Kritis 

Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas Pj 

1 Air Biologi: 

-Escherichia 

coli 

Batas angka untuk 

coliform dengan 

satuan 

koloni/250mL 

adalah negatif atau 

tidak terdeteksi.  

(SNI 3553:2015)    

Melakukan pengecekan 

air 

sesuaiPermenkesNOM

OR 

907/MENKES/SK/VII/

2002 

3 bulan sekali Kepala 

Produksi 

Menggunakan 

sumber air lain 

seperti air galon 

Kepala 

Produksi 

 

3.5.2 Penyusunan Sistem Pengawasan Pada Proses Produksi 

Pengawasan juga dilakukan pada proses produksi yang menjadi titik kendali kritis untuk mengontrol tindakan jika terjadi penyimpangan pada 

standart batas kritis yang sudah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan dari batas kritis maka harus segera dilakukan tindakan koreksi yang sudah 

direncanakan. Tindakan koreksi yang dilakukan dapat dipastikantidak ada dampak untuk keamanan produk. Pada Tabel 9 dapat dilihat sistem 

pengawasan pada proses produksi. 
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Tabel 7Pengawasan pada Proses Produksi 

No Proses Potensi Bahaya Batas Kritis 
Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas Pj 

1 

Pendinginan 

arem -  

arem 

1 -  2 jam 

Biologi: 

-Escherichia coli 

-Bacillus cereus 

Suhu yang dibutuhkan 

untuk E. coli tumbuh 

yaitu 7 – 46 
o
C. 

Sedangkan untuk B. 

cereus yaitu 4 – 55 
o
C 

(Lawley et al, 2008).  

Memantau lama 

pendinginan 

sehingga tidak 

mencapai suhu 

55
o
C  

Setiap batch 

pendinginan 

Para 

pekerja 

Mengukus kembali 

arem – arem yang 

sudah di bawah 

suhu 55
o
C 

Kepala 

produksi 

2 

Pengemasan 

sekunder 

Biologi: 

-Escherichia coli 

-Bacillus cereus 

-Staphylococcus 

aureus 

 

ToksinS. aureus pada 

makanan yang 

tercemar akan 

menimbulkangejala 

intoksikasi 

stafilokokal. kadar 

dari toksin ini dicapai 

saat populasi S. 

aureusmelebihi 

100.000/g (BPOM, 

2012) 

Memastikan 

pekerja mencuci 

tangan sebelum 

mengemas produk 

Setiap proses 

pengemasan 

Kepala 

produksi 

Memberitahu 

pekerja untuk 

segera mencuci 

tangan. 

Kepala 

produksi 

3 

Penyajian  

2 - 9 jam 

Biologi: 

- Bacillus cereus 

-Staphylococcus 

aureus 

-Escherichia coli 

Batas aman penyajian 

makanan matang yaitu 

2 – 4 jam bila 

melebihi batas waktu 

ada kemungkinan 

banyak bakteri yang 

sudah tumbuh pada 

produk. (Yunita, 

2014) 

Melakukan kontrol 

suhu dan 

pemantauan waktu 

penyajian 

Pada saat 

penyajian  

Para 

pekerja 

Mengganti produk 

jika sudah melebihi 

batas penyajian 

Kepala 

produksi 
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3.6 Penyusunan HACCP Plan 

Pada Tabel 10 dibawah ini dapat dilihat penyusunan HACCP plan untuk bahan baku mulai dari potensi bahaya, tindakan pengendalian, batas 

kritis, tindakan monitoring, hingga tindakan koreksi. 

 

Tabel 8HACCP Plan pada Bahan Baku 

 HACCP Plan Bahan Baku : Arem – Arem Daging Sapi 

No 

TKK 

Bahan 

Baku 

Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1 Air Biologi: 
-Escherichia coli 

Air yang 
digunakan dalam 

proses produksi 

harus meggunakan 
standard air 

minum.  

Batas angka untuk 
coliform dengan 

satuan 

koloni/250mL 
adalah negatif 

atau tidak 

terdeteksi.  
(SNI 3553:2015)    

Melakukan 
pengecekan 

air sesuai 

Permenkes 
NOMOR 

907/MENKE

S/SK/VII/20
02 

3 bulan 
sekali 

Kepala 
Produksi 

Menggunakan 
sumber air lain 

seperti air 

galon 

Kepala 
Produksi 

 

Penyusunan HACCP plan juga dilakukan untuk proses produksi dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini. Penyusunan HACCP plan untuk proses 

produksi dimulai dari potensi bahaya, tindakan pengendalian, batas kritis, tindakan monitoring, dan tindakan koreksi.   
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Tabel 9 HACCP Plan pada Proses Produksi 

 HACCP Plan Proses Produksi : Arem – Arem Daging Sapi 

No 

TKK 

Proses Potensi Bahaya Tindakan 

Pengendalian 

Batas Kritis Tindakan Monitoring Tindakan Koreksi 

Aktivitas Frekuensi PJ Aktivitas PJ 

1 

Pendingin
an arem -  

arem 

1 -  2 jam 

Biologi: 
-Escherichia coli 

-Bacillus cereus 

Memastikan lama 
pendinginan tidak 

terlalu lama (suhu 

dalam produk 
tidak kurang dari 

55
o
C) 

Suhu yang 
dibutuhkan untuk E. 

coli tumbuh yaitu 7 – 

46 
o
C. Sedangkan 

untuk B. cereus yaitu 

4 – 55 
o
C (Lawley et 

al, 2008).  

Memantau 
lama 

pendinginan 

sehingga 
tidak 

mencapai 

suhu 55
o
C  

Setiap 
batch 

pendingin

an 

Para 
pekerja 

Mengukus 
kembali 

arem – arem 

yang sudah 
di bawah 

suhu 55
o
C 

Kepala 
produksi 

2 

Pengemas
an 

sekunder 

Biologi: 
-Staphylococcus 

aureus 

-Escherichia coli 
-Bacillus cereus 

Pekerja mencuci 
tangan sebelum 

mengemas 

makanan 

Toksin S. aureus 
pada makanan yang 

tercemar akan 

menimbulkan gejala 
intoksikasi 

stafilokokal. kadar 

dari toksin ini 
dicapai saat populasi 

S. aureus melebihi 

100.000/g. (BPOM, 

2012) 

Memastikan 
pekerja 

mencuci 

tangan 
sebelum 

mengemas 

produk 

Setiap 
proses 

pengemas

an 

Kepala 
produksi 

Memberitahu 
pekerja 

untuk segera 

mencuci 
tangan dan 

mengenakan 

sarung 
tangan. 

Kepala 
produksi 

3 

Penyajian  

 2 - 9 jam 

Biologi: 

- Bacillus cereus 

-Staphylococcus 

aureus 
-Escherichia coli 

Mengunakan 

pengontrolan suhu 

pada ruang 

penyajian dengan 
mamasng lampu 

pada etalase untuk 

menjaga 
kelembapan 

Batas aman 

penyajian makanan 

matang yaitu 2 – 4 

jam bila melebihi 
batas waktu ada 

kemungkinan banyak 

bakteri yang sudah 
tumbuh pada produk. 

(Yunita, 2014) 

Melakukan 

kontrol suhu 

dan 

pemantauan 
waktu 

penyajian 

Pada saat 

penyajian  

Para 

pekerja 

Mengganti 

produk jika 

sudah 

melebihi 
batas 

penyajian 

Kepala 

produksi 
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3.7 Tahap Verifikasi Metode Pengendalian HACCP 

3.7.1 Pengukuran Suhu Arem – arem Daging Sapi 

Pengukuran suhu arem – arem Dyriana dilakukan selama 2 hari yang berbeda. Suhu dicek setiap 

5 menit sekali sesaat setelah pengukusan hingga sebelum penyajian. Hasil pengukuran suhu dapat 

dilihat pada Tabel 12dibawah ini. 

 

Tabel 10 Hasil Pengukuran Suhu Arem – Arem Daging Sapi 

Menit ke- 
Suhu 

o
C 

Tgl 9 September 2017 26 Oktober 2017 

0 80 80 

5 77 76 

10 60 60 

15 52 53 

20 45 50 

25 41 45 

30 38 40 

35 37 39 

40 37 36 

45 36,5 36 

50 36 36 

55 36 35 

60 35,5 35 

65 35 35 

70 35 35 

75 35 35 

80 35 35 

85 35 35 

90 35 35 

95 35 35 

100 35 35 

105 35 35 

110 35 35 

115 35 35 

120 35 35 

 

Pada tabel di atas didapat bahwa pada menit ke 15 merupakan titik kritis karena 

mikroorganisme seperti Bacillus cereusdan Escherichia colidapat tumbuh pada produk arem 

– arem Dyriana. Suhu yang dibutuhkan untuk E. coli tumbuh yaitu 7 – 46 
o
C. Sedangkan 

untuk B. cereus yaitu 4 – 55 
o
C (Lawley et al, 2008). 
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3.7.2 Analisa Mikrobiologi 

Analisa mikrobiologi yang dilakukan menggunakan uji angka lempeng total (ALT). Prinsip 

dari uji ALTyaitu untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk 

dengan cara menghitung jumlah koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Pada uji 

ini media yang digunakan adalah media plate count agar (PCA) (SNI 2897:2008). Produk 

yang diuji adalah arem – arem daging sapi yang memasuki jam habis paling akhir. Hasil 

analisa dapat dilihat pada Gambar 18 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Hasil uji ALT pada arem -  arem daging sapi yang masuk di jam habis paling 

akhir 

Pada data di atas diketahui bahwa hasil uji angka lempeng total pada sampel 1 jumlah koloni 

sebanyak 1,6x10
6
CFU/g, sedangkan sampel 2 memiliki jumlah koloni sebanyak 8,6 x 

10
5
CFU/g. Dari data di atas maka didapat kesimpulan bahwa hasil dari analisa angka 

lempeng total arem – arem daging sapi sudah melebihi batas yang di tetapkan oleh SNI untuk 

kue beras yaitu ALT 1 x 10
4
CFU/g (SNI 7388:2009).   
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3.8 Dokumentasi HACCP 

Dokumentasi ini merupakan bukti tertulis yaitu sebuah rekaman kegiatan penyusunan 

rencana HACCP Plan dan implementasinya. Fungsi dari dokumentasi ini dapatdigunakan 

sebagai keperluan inspeksi dan untuk mempelajari kerusakan yangmengakibatkan 

penyimpangan dan menemukan tindakan koreksi yang sesuai. 

 

3.8.1 Dokumentasi Kualitas Air 

Checklistkualitas air ini digunakan untuk memantau kandungan Escherichia coli dalam air 

yang digunakan untuk proses produksi sehingga nantinya aman digunakan.  

 

Tabel 11ChecklistKualitas Air 

No Bulan 
Escherichia coli 

(koloni/ml) 
Aman/tidak Keterangan Paraf 

 

 

3.8.2 Dokumentasi Penyajian Produk 

Checklistpenyajian ini berfungsi untuk membantu para pekerja dalam memantau waktu 

penyajian produk. 

 

Tabel 12ChecklistPenyajian 

Jenis Bahan Holding time 

Waktu 

Keterangan Paraf Awal 

penyajian 

Akhir 

penyajian 

 

 

3.8.3 Dokumentasi Kebersihan Ruang Produksi 

Checklist kebersihan ruangan produksi ini ditujukan untuk petugas pembersihan berfungsi 

untuk menjaga agar ruang produksi tetap bersih sehingga mengurangi tingkat kontaminasi 

ruangan area produksi ke produk 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabel 13Checklist Kebersihan Ruang Produksi 

Bulan        : 

Minggu ke : 

Area Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu  

Pj jam Pj  Jam  Pj  jam Pj  Jam  Pj  Jam  Pj  Jam  Pj  jam 

 

 

3.8.4 Dokumentasi Atribut Pekerja 

Checklistini berfungsi untuk mengingatkan kesiapan para pekerja pada saat sebelum 

dimulainya proses produksi. Tujuannya untuk meminimalkan kontaminasi dari para pekerja 

ke produk. 

 

Tabel 14ChecklistKelengkapan Atribut Pekerja 

Tanggal: 

Jumlah pegawai yang berkerja:                                            Penangung Jawab:     

Nama pekerja 
Kelengkapan Atribut 

Keterangan Paraf 
Lengkap Tidak lengkap 

  

 

 


