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4 PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan di industri aneka kue dan jajanan pasar, toko roti dyriana, di kota 

Semarang. Dalam penelitian ini produk yang diamati adalah arem - arem daging sapi. Arem – 

arem merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras dicetak seperti lontong dan 

memiliki variasi isian salah satu isiannya adalah daging sapi (Wibowo, 2010). Arem -  arem 

sebagai makanan tradisional memiliki beberapa kekurangan yaitu umur simpan yang pendek, 

komposisi bahan dan kandungan gizi tidak sesuai standar, dan cara pengolahan yang tidak 

higienis (Palupi, 2012).Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan pada kondisi 

lingkungan produksi, ruang area produksi, area gudang penyimpanan, hingga higienitas 

pekerja. Dengan menggunakan checklistberdasarkan pedoman dari CCPB-IRT 

HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012.Dalam pedoman CPPB-IRT ini menjelaskan tentang  

persyaratan – persyaratanyang harusdipenuhi tentang penanganan pangan di semua mata 

rantai produksimulai dari bahan baku sampai produk akhir. 

 

Berdasarkan checklistCPPB-IRTHK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 terdapat beberapa 

ketidaksesuaiandari segi Standard Sanitation Operational Procedur (SSOP) yang terjadi di 

lapangan terutama kondisi bangunan seperti lantai yang terlihat kotor dari sisa bahan pangan, 

dinding yang tidak mudah dibersihkan, langit – langit yang terlihat berdebu karena jarang 

dibersihkan dan lubang angin yang masih terlihat berdebu dan kotor, lubang angin juga tidak 

dilengkapi dengan kawat kasa sehingga serangga kemungkinan dapat masuk melalui lubang 

angin.Konstruksi bangunan untuk kegiatan pengolahan makanan harus kokoh dan aman, juga 

selalu dalam keadaan bersihsecara fisik dan bebas dari barang – barang bekas yang 

ditempatkan sembarangan. Konstruksidapur seharusnya menghindari terbentuknya sudut - 

sudutdan celah yang sulit dibersihkan. Ruangan seperti ini kemungkinan besar dapat menjadi 

tempat akumulasi kotoran dan tempat bersarangnya serangga dan hewan 

pengerat(Purnawijayanti, 2011).Selain itu terdapat ketidaksesuaian pada fasilitas sanitasi 

seperti fasilitas cuci tangan dalam ruang produksi belum dilengkapi dengan sabun khusus 

cuci tangan dan belum dilengkapi dengan pengering. Kemudian tempat sampah dalam ruang 

produksi masih dibiarkan terbuka sehingga dapat mengundang serangga seperti lalat dan 

kecoa. Syarattempat sampah seharusnya terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah 

kering (anorganik), tertutup, tersedia dalam jumlahyang cukup dan juga diletakkan sedekat 

mungkindengan sumber produksi sampah, namun dapatmenghindari kemungkinan masuknya 

cemaran makananoleh sampah dari hasil limbah produksi maupun
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sisa produksi (Sawong, et al, 2016).Selain itu fasilitas toilet tidak memiliki tembok pemisah 

antara tempat pencucian bahan dan peralatan, sehingga dapat terjadi kemungkinan 

kontaminasi melalui udara dari toilet ke bahan pangan.  

 

Kemudian ketidaksesuaian lain  dari segi Good Manufacturing Practice (GMP) yaitupada 

higienitas karyawan yang belum terjaga dengan baik dan atribut yang digunakan karyawan 

masih belum lengkap. Karyawan tidak selalu mencuci tangan sebelum mengolah pangan, hal 

ini dapat menjadi masalah serius karena karyawan bersentuhan langsung dengan pangan. 

Faktorkebersihanpenjamah atau pengelola makanan yang disebuthigiene personal merupakan 

prosedur untuk menjagakebersihan dalam pengelolaan makanan yang amandan sehat. 

Prosedur menjaga kebersihan merupakanperilaku untuk mencegah kontaminasi padamakanan 

yang sedang ditangani (Fatmawati, 2013).Karyawan juga tidak dilengkapi dengan atribut 

yang lengkap, karyawan hanya mengenakanatribut seperti seragam, penutup kepala dan 

celemek. Karyawan tidak mengenakan atribut seperti masker dan sarung tangan, sehingga 

karyawan dapat bersentuhan langsung dengan bahan pangan dan dapat mengkontaminasi 

produk. Menurut Yunus et al (2015) penjamah makanan memiliki peluang sebesar 27,883 

kali terhadap masuknya kontaminasi Escherichia coli pada makanan.Staphylococcus aureus 

dapat menghasilkan enterotoksin pada makananyang 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). 

 

Meskipun ada beberapa aspek GMP yang belum terpenuhi, namun banyak aspek GMP yang 

telah diterapkan dengan baik oleh industri ini. Aspek tersebut meliputi desain bagunan dan 

tata letak sudah cukup luas pada area dapur, terdapat suplai air bersih yang memadai untuk 

digunakan pada proses produksi, peralatan yang digunakan merupakan bahan yang tidak 

mudah berkarat dan peralatan mudah untuk dibersihkan, penyimpanan bahan baku dan 

produk akhir menggunakan sistem first in fist out (FIFO) sehingga tidak ada bahan yang 

terlalu lama disimpan, bahan - bahan tambahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan 

yang sesuai dan penggunaannya tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan, tidak ada 

hama atau serangga yang masuk ke dalam ruang produksi, dan memiliki fasilitas untuk cuci 

tangan dan toilet yang cukup untuk pekerja dalam ruangan produksi. 

 

Setelah melakukan observasi, langkah awal untuk membuat HACCP plan adalah menentukan 

analisa bahaya. Analisa bahaya dilakukan untuk menentukan potensi bahaya adapada bahan 
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baku dan proses.Potensi bahaya yang di amati yaitu meiputi bahaya biologi, bahaya fisik, dan 

bahaya kimia(Koswara, 2009). Didapat pada tabel analisa bahaya bahan baku (Tabel 2) 

potensi bahaya yang bersifat signifikan yaitu pada air dan daging sapi cincang. Sedangkan 

pada tabel analisa bahaya proses produksi (Tabel 3 a,b,c) potensi bahaya yang signifikan 

yaitu pada pencucian daging cincang, pencucian beras, pencetakan dan pengisian, 

penyimpanan dalam coldroom, pengukusan, pendinginan, pengemasan sekunder, dan 

penyajian. 

 

Pada tabel analisa bahaya bahan baku (Tabel 2.), air memiliki potensi bahaya biologi yaitu 

Escherichia coli. Escherichia coli dikenal sebagai bakteri penyebab diare dan gangguan 

salauran pencernaan. Tidak seluruhnya berbahaya namun hanya sebagian yang dapat 

menyebabkan penyakit, apabila pertumbuhannya tidak terkendali (Winarni dan Puspitasari, 

2013).Escherichia colidapat dijadikan sebagai indikator dalam analisa kualitas air (Pelczar, 

1986). Potensi bahaya ini muncul karena air yang digunakan untuk proses produksi 

menggunakan air sumur dan air PDAM yang belum diuji ulang kualitasnya. Maka air yang 

digunakan harus ditentukan tindakan pengendaliannya yaitu dengan melakukan pengujian air 

dengan standard air minum sesuai Permenkes NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002. Dalam 

Permenkes disebutkan untuk pemeriksaan kualitas bakteriologi jumlah minimal sampel air 

minum adalah sebagai berikut:air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan satu kali, air 

yang siap dimasukan ke dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali,air dalam 

kemasan minimal dua sampel satu bulan satukali.Batas angka untuk coliform dengan 

satuankoloni/250mL adalah negatif atau tidak boleh ada bakteri patogen dalam air minum 

(SNI 3553:2015). Jika terjadi penyimpangan dari batas kritis maka diperlukan adanya 

tindakan koreksi yaitu menggunakan sumber air bersih lain seperti menggunakan air galon.  

 

Selain air, daging sapi cincang juga memiliki potensi bahaya yang signifikan pada tabel 

analisa bahaya bahan baku (Tabel 2.), daging sapi cincang memiliki potensi bahaya biologi 

yaitu Salmonelladan Escherichia coli. Potensi bahaya ini muncul karena tempat untuk 

mencuci daging sapi cincang lembab dan berjamur selain itu posisi tempat pencucian berada 

di depan kamar mandi sehingga dapat terjadi kontaminasi silang pada bahan baku. 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).. Pada tahun 2016 di Massachusetts terjadi kasus 1 kasus 

keracunan akibat mengkonsumsi daging cincang yang terkontaminasi E. coli O157: H7, 
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akibat dari kasus ini 7 orang dilarikan ke rumah sakit (CDC, 2016). Batas kritis untuk daging 

cincang dilakukan dengan cara visual dilihat dari warna daging sapi cincang yang merah 

terang atau merah kegelapan, kemudian dari lemaknya berwarna putih atau putih kekuningan, 

memiliki aroma khas daging sapi, dan tekstur daging sapi halus dan kenyal jika ditekan tidak 

hancur (SNI 3932:2008). Tindakan koreksi jika dagingmenyimpang dari batas kritis yaitu 

melakukan pengembalian kepada supplier daging. Namun pada penentuan titik kendali kritis, 

daging sapi bukan merupakan TKK karena jarak antara pencucian dan pemasakan yang 

singkat sehingga kontaminasi silang dapat diturunkan. 

 

Selanjutnya selain melakukan analisa bahaya pada bahan baku, analisa bahaya pada proses 

produksi juga harus dilakukan. Pada analisa bahaya proses produksi yang harus mendapat 

perhatian khusus yaitu pada Tabel 3c.pada saat setelah proses pengukusan, karena setelah 

proses pengukusan tidak ada proses untuk menurunkan pertumbuhan bakteri pada produk 

arem - arem daging sapi.Arem – arem mudah rusak oleh mikroorgnisme karena tingginya 

kandungan air di dalam arem – arem (Wibowo, 2010). Kerusakan arem – arem ini biasanya 

disebabkan oleh bakteri Bacillus cereus. Pada bentuk spora, bakteri Bacillus cereus tidak bisa 

di inaktivasi dengan cara iradiasi, kimia, atau suhu tinggi (McElroy, 2000). Bacillus 

cereusjika terkonsumsi dapat menyebabkan pusing, diare, kram usus, muntah-muntah 

(Siagian, 2002).Pada proses pendinginan arem -  arem daging sapi potensi bahaya yang 

muncul yaitu Escherichia coli dan Bacillus cereus potensi bahaya ini disebabkan karena 

lamanya proses pendinginan sehingga dapat menyebabkan suhu turun pada titik yang 

memungkinkan mikroorgannisme untuk tumbuh. 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).Maka perlu 

dilakukan tindakan pengendalian dengan memastikan waktu pendinginan tidak terlalu lama 

sehingga suhu di dalam produk tidak kurang dari 55
o
C. Tindakan koreksi yang harus 

dilakukan yaitu dengan memanaskan kembali arem - arem yang berada dibawah suhu 55
o
C. 

 

Proses produksi selanjutnya yang menjadi titik kendali kritis yaitu pada pengemasan 

sekunder. Pada proses ini potensi bahaya yang muncul adalah Staphylococcus aureusdan 

Bacillus cereus. Potensi bahaya ini dikarenakan pekerja melakukan pengemasan secara 

manual dan tidak mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum mengemas produk, selain itu 

pekerja juga tidak mengenakan atribut seperti sarung tangan sehingga tangan pekerja kontak 

langsung dengan produk. Batas kritis untuk Staphylococcus aureusyaitu saat populasinya 

melebihi 100.000/g. Toksin S. aureus pada makanan yang tercemar akan menimbulkan gejala 
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intoksikasi stafilokokal, kadar dari toksin ini dicapai saat populasi S. aureus melebihi 

100.000/g. (BPOM, 2012). Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan yaitu dengan 

memastikan para pekerja mencuci tangan sebelum mengemas produk arem - arem daging 

sapi. Apabila terdapat pekerja yang belum mencuci tangan maka kepala produksi harus 

memberitahu pekerja untuk segera mencuci tangan. Pekerja dapat menjadi sumber 

kontaminasi Staphylococcus sp. (Nurjanah, 2006) 

 

Proses terakhir yang menjadi titik kendali kritis yaitu pada tahapan penyajian. potensi bahaya 

yang ada pada proses penyajian yaitu Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, potensi bahaya ini didapat dari proses sebelumnya karena proses pendinginan yang 

terlalu lama dan juga pekerja tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengemas. 

Proses penyajian dilakukan dalam etalase dengan lampu untuk mengatur kelembapan, waktu 

penyajian arem - arem daging sapi cukup lama yaitu 2 - 9 jam. Diperlukan batas kritis untuk 

mengawasi proses penyajian, batas aman penyajian makanan matang yaitu 2 – 4 jam bila 

melebihi batas waktu ada kemungkinan banyak bakteri yang sudah tumbuh pada 

produk(Yunita, 2014). Diperlukan juga tindakan monitoring yaitu dengan melakukan kontrol 

suhu dengan menggunakan lampu khusus di dalam etalase untuk menjaga kelembapan, selain 

itu melakukan pemantauan lama waktu penyajian oleh para pekerja. Maka tindakan koreksi 

yang harus dilakukan jika proses penyajian arem - arem daging sapimelebihi batas waktu 

yang telah ditentukan adalah dengan mengganti produk yang telah melebihi batas penyajian.  

 

Setelah mendapat data analisa bahaya, titik kendali kritis, tindakan pengendalian, tindakan 

monitoring dan tindakan koreksi, tahap selanjutnya adalah menyusun HACCP plan dapat 

dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11 untuk bahan baku dan proses produksi arem – arem 

daging sapi. Penyusunan HACCP plan iniberguna untuk merangkum data data yang sudah 

didapat  

 

Tahap selanjutnya dalam menerapkan HACCP adalah tahap verifikasi. Verifikasi merupakan 

suatu tahapan metode, prosedur, pengujianuntuk menetapkan kesesuaian suatu pelaksanaan 

dengan rencana HACCP.Verifikasi memberikan  jaminan bahwa HACCP plan telah sesuai 

dengan kegiatanoperasional sehari-hari dan akan menghasilkan produk arem – arem daging 

sapi dengan mutu baikdanaman untuk dikonsumsi (Koswara, 2009).Hasil dari tahap verifikasi 

yaitu pengukuan suhu produk arem – arem daging sapi setelah keluar dari pengukusan. 

Pengukuran suhu dilakukan setiap 5 menit selama 2 jam. Pengukuran suhu ini dilakukan 
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untuk menentukan berapa  lama waktu pendinginan yang tepat sehingga suhu di dalam 

produk tidak masuk ke dalam zona bahaya, yaitu mikroba dapat tumbuh dengan cepat.  

 

Hasil dari pengukuran suhu arem – arem daging sapi pada Tabel 11, diketahui bahwa suhu 

dapat turun ke dalam zona bahaya pada menit ke 15. Bakteri Bacillus cereus dan Escherichia 

coli dapat tumbuh pada produk arem – arem daging sapi. 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).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). 

 

Pada tahap verifikasi selain melakukan pengukuran suhu, dilakukan juga analisa 

mikrobiologi yaitu uji angka lempeng total. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui 

jumlah mikroorganisme yang ada dalam produk arem – arem daging sapi pada jam habis 

paling akhir yaitu pada jam 15.00 dapat dilihat pada lampiran 6.  PadaGambar 18diketahui 

bahwa hasil uji angka lempeng total pada sampel 1 memiliki jumlah koloni sebanyak 

1,57x10
6
CFU/g, sedangkan untuk sampel 2 memiliki jumlah koloni sebanyak 4,37 x 

10
5
CFU/g. Dari data yang didapat maka dapat disimpukan bahwa hasil dari analisa angka 

lempeng total sudah melebihi batas yang di tetapkan oleh SNI untuk kue beras yaitu ALT 1 x 

10
4
 koloni/g (SNI 7388:2009). 

 

Tahapan terakhir dalam penyusunan HACCP yaitu dokumentasi, tahap dokumentasi 

berfungsi untuk mengingatkan dan mengkontrol, sehingga pekerja lebih mudah untuk 

melaksanakan prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Pembuatan 

dokumentasi ini meliputi checklist kualitas air, checklist waktu penyajian, checklistkebersihan 

ruangan produksi, dan checklist kelengkapan atribut pekerja. Hal ini dilakukan untuk 

membuat sebuah catatan yang berhubungan dengan titik kendali kritis, dengan harapan 

dokumentasi ini sebagai jaminan keamanan pangan sesuai dengan peraturan yang ada. 

 

 

  

 


