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BAB VII KONSEP PERENCANAAN

7.1 Relasi Keruangan dan Tapak

Gambar 7.1 Peletakan Ruang pada Tapak

Sumber: Penulis (2018)

Letak Kandang Ternak berada di bagian paling timur tapak dimana terdapat pagar

setinggi 3 meter dan bangunan disampingnya tidak terlalu menempel pada pagar.

Selain itu permukinan warga berada di wilayah yang berlawanan dengan jarak yang

jauh sehingga tidak menimbulkan gangguan. Area Pengolahan limbah cair dan padat

juga berada di bagian paling timur didekatkan dengan kandang ternak sebagai sumber

pupuk. Dibagian barat area pengolahan limbah terdapat area pengolahan darah

sebagai pangan unggas.

Pada bagian tengah tapak terdapat kantin dan mushalla yang menampung

kegiatan bagi semua pekerja sehingga memudahkan akses dari berbagai area RPH.

Area berwarna hijau yang berbentu persegi merupakan area pemotongan babi dan sapi

yang memiliki jarak cukup jauh sesuai dengan ketentuan pendirian RPH dimana kedua

area pemotongan tidak bisa berhubungan untuk menjaga kehalalan daging sapi. Area

Pengelola berada di antara area pemotongan sebagai pembatas dan pengawasan.

Letaknya berada di bagian barat untuk menyesuaikan fungsi pelayanan terhadap jasa

pemotongan sama seperti area penjualan.
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7.2 Bentuk dan Sosok

7.2.1 Pelingkup dan sosok bangunan

Pada komplek bangunan ini terdiri dari beberapa bangunan vertikal sesuai dengan

kegiatan yang diperlukan dalam proses pemotongan hewan potong dengan

bangunan di area publik memiliki 2 lantai untuk kebutuhan penjualan dan

pengelolaan. Meskipun memiliki beberapa bangunan yang berdiri sendiri-sendiri

terdapat jalur penghubung dengan penutup atap atau peneduh mengingat

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki 2 musim, panas dan penghujan.

Penutup atap ini dapat melindungi pekerja dalam melakukan pekerjaan sehingga

pekerjaan tidak terhambat karena susahnya mobilitas didalam tapak.

Pelingkup bangunan dari tiap bangunan berbeda-beda, pelingkup tersebut

disesuaikan dengan kegiatan yang ada didalam bangunan tersebut. Untuk

bangunan utama yang berisi kegiatan jual beli, pengelola dan pemotongan hewan

lebih tertutup dibandingkan pada kandang dan area kantin. Kandang hewan dibuat

lebih tradisional dengan bukaan lebih banyak dibandingkan bangunan utama yang

lebih tertutup untuk mengikuti aspek higienis dalam menjaga kualitas daging. Dalam

penerapannya higienitas sangat berpengaruh terhadap ruangan, pelingkup dan

material yang digunakan. Pada dinding bangunan material yang digunakan

merupakan batu bata yang tidak korosif dan tahan air dengan menggunakan pelapis

cat dinding waterproff. Dinding tidak boleh terasa lembab. Sedangkan dinding untuk

bangunan incenerator harus tahan terhadap api karena fungsi bangunan yang

berhubungan dengan api. Area Kandang memiliki pelingkup pagar pembatas dari

besi setinggi ternak untuk mencegah ternak lari dan mengalami cedera.

Tabel 7.1 Pelingkup bangunan yang digunakan pada komplek bangunan RPH

Pelingkup Bangunan Keterangan

Dinding: Bata Merah

 Tahan Lama

 Tahan terhadap api

 Membutuhkan plesteran yang cukup tebal
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 Proses pengerjaan lama

Tralis Baja (Kandang)  Material Pipa Baja

 Diameter 30-35 cm

 Tiang pagar tingginya 90 cm dengan

ketinggian beton untuk pondasi 20 cm dr atas

tanah

Dinding: Kayu

 Mudah dIkerjakan

 Tidak tahan api dan rayap

 Sambungan pada kayu dikerjakan secara

hati-hati.

7.2.2 Ekspresi bentuk berdasar pada aspek yang berpengaruh

Ekspresi merupakan sesuatu yang sebelumnya sudah pernah kita lihat menurut

pengaruh atau pengalaman sebelumnya (Smithies dalam Surasetja). Dengan satu

bangunan yang sama tiap orang akan memberikan ekspresi yang berbeda sesuai

dengan sudut pandang dan latar belakang orang tersebut. Dalam pandangan

tentang ekspresi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, fungsi, bentuk,

dan budaya. Pada bangunan RPH yang sudah banyak diketahui, Komplek

bangunan RPH memiliki ekspresi memanjang dimana dalam aspek fungsi terdapat

tahapan tahapan dalam suatu proses yang tidak bisa di hilangkan dan merupakan

suatu kesatuan yang menjadi bentuk dari komplek bangunan RPH secara

keseluruhan. Sedangkan bangunan utama yaitu bangunan pemotongan hewan itu

sendiri memiliki ekspresi giant, dimana ruangan didalamnya memiliki dimensi yang

besar mengikuti besaran kegiatan dalam pemotongan hewan yang membutuhkan

alat dan mesin dalam prosesnya dan objek dari proses pemotongan memiliki

dimensi yang cukup besar. Hal ini mempengaruhi bentuk bangunan dengan

pelingkup bangunan berukuran cukup tinggi dan mirip dengan bangunan-bangunan

industri yang ada.
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7.3 Struktur dan Utilitas

7.3.1 Sistem Struktur Bangunan

a. Konstruksi Atap

Konstruksi atap yang digunakan pada bangunan RPH biasanya menggunakan

atap pelana atau limasan dengan mengikuti ketentuan bangunan tropis untuk

menghindari tempias air hujan. Namun penggunaan bentuk atap seperti itu dan

menaungi ruangan dengan skala luas besar seperti pada kandang dapat

mengurangi masuknya cahaya matahari ke bagian tengah ruangan yang

mengakibatkan penggunaan lampu dalam jangka panjang dan ternak kurang

menerima cahaya matahari sehingga perlu ditambahkan skylight/kisi-kisi pada

area atap. Pada bangunan Pemotongan yang memiliki bentangan besar dapat

digunakan konstruksi atap dengan baja konvensional atau penggunaan struktur

yang banyak digunakan pada bangunan bentang lebar seperti Ruang frame.

Tabel 7.2 Sistem Konstruksi Atap

Struktur Bangunan Spesifikasi

Kuda-kuda Baja Konvensional

 Struktur atap dengan profil baja yang

cukup tebal

 Memiliki bermacam-macam profil sesuai

 Waktu pengerjaan cepat

 Konstruksi berat dan harga relatif mahal

Ruang Frame

 Cocok pada bangunan bentang lebar

dan tidak perlu menggunakan kolom di

tengah ruangan

 Ringan dan dapat di bentuk

Sumber: Penulis 2018

b. Struktur Bangunan

Dalam Perencanaan Rumah Pemotongan Hewan memiliki organisasi ruang linier

mulai dari Kandang Hewan hinggan area penyimpanan dan penjualan daging
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potong merupakan sebuah alur yang memiliki satu arah. Jika dilihat dari ruangan

yang dibutuhkan seperti kandang sapi memerlukan bentangan yang besar untuk

menampung sapi dan pergerakannya karena sapi tidak ditali dan dibiatkan

berjalan didalam kandang dengan pagar besi. Sehingga penggunaan struktur

rangka dengan modul yang disesuaikan pada ukuran kandang tidak

mengganggu aktivitas didalam bangunan.

Gambar 7.2 Kandang sapi dengan struktur rangka.

Sumber: Grandin Livestock Handling Systems

Pada Jalur Penghubung kandang dengan bangunan pemotongan juga

menggunakan penutup atap dan struktur rangka dengan lebar menutupi jalur dan

beberapa meter diluar jalur untuk jalur staff penggiring ternak bekerja.

Sedangkan Pada bangunan pemotongan, terdapat alat-alat yang

berkesinambungan antar tiap proses dalam bentuk sebuah rel untuk kail

penggantung karkas yang di pindahkan dari ruang ke ruang. Penggunaan

struktur bangunan bentang lebar, struktur dinding sejajar maupun struktur rangka

dengan jarak modul menyesuaikan peralatan dan aktifitas dapat menyelesaikan

permasalahan struktur, namun dengan menggunakan struktur bentang lebar

lebih bebas meskipun lebar ruang untuk proses pemotongan tidak terlalu lebar

untuk satu jalur rel.
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Gambar 7.3 Gambaran Alur Kegiatan Pemotongan

Sumber: Cemsan Machinery

Sedangkan ruangan deboning, pembersihan jeroan, kaki dan kepala, serta

pengemasan bisa menggunakan struktur rangka. Bangunan pengolahan limbah

yang terdiri dari pengolahan limbah padat dan cair (pupuk dan pengolahan darah)

terdapat proses yang membutuhkan dilakukan pemanasan produk skala besar

dengan oven sehingga bangunan bentang lebar lebih bermanfaat karena dapat

menyesuaikan besaran oven yang digunakan dan kegiatan pengolahannya.

Sedangkan bangunan lainnya yang merupakan kantor, kantin, mushalla, area

penjualan dan area service dapat diselesaikan menggunakan struktur rangka.

Kota Semarang berada di wilayah yang aman terhadap gempa karena

letaknya yang jauh dari Jalur Gempa Dunia (Ring of Fire) dimana kota Semarang

hanya menerima guncangan kecil yang merupakan gerakan tanah sehingga

perkuatan struktur dilakukan pada pertemuan antara balok dan kolom, kolom

dengan pondasi, dan perkuatan pada kolom.

Tabel 7.3 Struktur Bangunan

Struktur Bangunan Keterangan

Struktur Rangka
 Menggunakan modul

 Fleksible
Sumber: Penulis 2018

c. Lantai Bangunan

Lantai pada bangunan menggunakan plat lantai dari beton yang kedap air

dengan tebal 12 cm dan dilapisi dengan epoxy coating yang bisanya digunakan

di bangunan RPH dengan lantai beton. Sedangkan pada area penjualan,

pengelola, laboratorium, kantin dan mushalla menggunakan keramik 30x30.
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Keramik memiliki karakteristik mudah dibersihkan, mudah pemasangan, tidak

menyerap air, dan memiliki motif yang sangat banyak sehingga dapat

memainkan motif dan warna pada lantai.

d. Pondasi

Komplek bangunan RPH rata-rata merupakan bangunan 1 lantai sehingga

hanya memerlukan pondasi dangkal seperti pondasi foot plat. Namun karena

bentangan, juga beban dari konstruksi atap maka pondasi footplat berdimensi

besar untuk menyesuaikan beban yang diterimanya.

Tabel 7.4 Struktur Pondasi

Struktur Bangunan Keterangan

Pondasi Footplat

 Pondasi Dangkal

 Menggunakan material beton

bertulang

 Bangunan 3-5 lantai

 Beban disalurkan melalui kolom yang

diterukan ke pondasi

Seperti yang dijelaskan pada sub-bab struktur bangunan dimana Kota

Semarang berada di daerah dengan tingkat resiko gempa sedang. Letaknya

yang jauh dari daerah tingkat resiko gempa tinggi membuat dampak dari gempa

di daerah tingkat resiko gempa tinggi hanya akan terasa seperti getaran ringan

yang tidak membahayakan. Namun hal ini tetap perlu diperhatikan dan untuk

mencegah terjadi hal buruk dengan dilakukan perkuatan dengan memperkecil

jarak begeul pada pertemuan antar kolom dan pondasi.
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7.3.2 Pemanfaatan teknologi bangunan gedung

Ketentuan perancangan saat ini yang memutuskan konsep green building dan

sustainable sebagai sebuah konsep yang harus ada sebagai andil dalam

mengurangi dampak global warming dengan pengaplikasian sistem hemat energi,

recycle, reuse, dan material yang sustainable.

7.3.2.1 Utilitas Proses Pemotongan

Peralatan dan utilitas banyak digunakan pada bangunan pemotongan hewan,

mulai dari penyembelihan hingga pengemasan/ penjualan. Seluruh proses

pemotongan hewan memiliki utilitas yang menghubungkan satu sama lain.

Setelah dilakukan penyembelihan dengan rotation box, kaki hewan akan di

kail dan dipasangkan ke lift elevator untuk mengangkat hewan sehingga tidak

menyentuh lantai ruang pemotongan. Kail dan rel ini akan membawa hewan

ke setiap proses hingga ke ruang pelayuan tanpa menurunkan dari kail.

Setelah itu karkas di belah menjadi 2 dan di bawa ke area deboning yang

memisahkan tulang dengan daging dan memotong daging hingga memiliki

ukuran yang dikehendaki (sesuai dengan permintaan pembeli/pemilik sapi).

Gambar 7.4 Gambaran Utilitas Proses Penyembelihan hingga Pembelahan Karkas

Sumber: Cemsan Machinery

7.3.2.2 Kebutuhan Listrik

RPH memiliki banyak permasalahan yang muncul setelah dibangun, hal

tersebut perlu diselesaikan agar fungsi RPH dapat berjalan dengan baik. Dari

fungsi utama yang merupakan pemotongan hewan, penggunaan mesin dan

peralatan berlistrik membutuhkan listrik yang besar, daging pun tidak bisa
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hanya disimpan begitu saja sehingga diperlukan pendingin untuk

menyimpannya agar tahan lama, diperluakan sumber listrik lain ketika listrik

utama sedang tidak berfungsi yaitu genset. Pemanfaatan sinar matahari pada

iklim 2 musim di Indonesia ini efektif untuk menekan masuknya listrik dari PLN

sehingga menurunkan tingkat pengeluaran dana dari RPH.

Karena kebutuhan energi yang sangat besar untuk menjalankan kegiatan

pemotongan hewan upaya penghematan energi diterapkan pada energi listrik

dan air. Dalam menghemat penggunaan listrik PLN dan penggunaannya yang

berkelanjutan mengakibatkan pengeluaran dana dalam jumlah besar.

Sehingga penggunaan solar panel dapat menyerap sinar matahari dan

mengolah menjadi energi listrik yang dapat membantu energi listrik dari PLN.

Gambar 7.5 Skema Kerja Solar Panel

Sumber: learnsolarblog.files.wordpress.com/2017/12/capture-27.png
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Gambar 7.6 Skema Jaringan Listrik dari PLN Hingga peralatan

Sumber: Penulis (2018)

7.3.2.3 Jaringan Air

Grey & Black Water, RPH banyak menggunakan air untuk kebutuhan mencuci

karkas, peralatan, jeroan, kaki dan kepala, dehairing pada babi, memandikan

ternak, memberi makan ternak, kegiatan kantin, mandi, wudhu, dan buang air.

Sehingga diperlukan kebutuhan air yang dalam jumlah banyak. Untuk

melakukan penghematan air dilakukan daur ulang air kotor untuk digunakan

pada flush toilet, menyiram tanaman, dan membersihkan peralatan

pemotongan. Sedangkan limbah padat yang ada dilakukan pengolahan pada

IPAL sebelum di arahkan ke resapan.

Gambar 7.7 Skema Daur Ulang Greywater

Sumber: Penulis (2018)

Air Hujan (Green Water), dalam bentuk upaya mengurangi penggunaan

Blue Water dilakukan penampungan air hujan untuk dimanfaatkan dalam
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proses pemotongan dengan dilakukan proses slow sand filtration sebagai

pretreatment, kemudian dilakukan disinfeksi dengan klorin pada tempat

penyimpanan untuk menghindari penumpukan sisa-sisa mikroorganisme yang

mati dan menghasilkan lumpur. Setelah itu untuk menghilangkan rasa dan bau

klorin dilakukan penyaringan dengan activated carbon (Agung S., 2015).

Gambar 7.8 Green Water System

Sumber: Penulis (2018)

Sumur+PDAM (Blue Water), sumber air yang akan digunakan merupakan

sumur artesis dan air dari PDAM yang kemudian di simpan pada tendon yang

letaknya lebih tinggi untuk memberikan tekanan pada saluran air (up feed).

Gambar 7.9 Bagan Sistem Air Bersih dengan Up Feed Sistem

Sumber: Penulis (2018)

Selain itu penghubungan saluran air bersih pada mesin pemanas yang

menghasilkan air panas dilakukan untuk mendapatkan air panas dan uap

untuk mensterilkan ruangan pemotongan. Dalam pengelolaan hewan ternak

blue water dibutuhkan untuk memberi minum dan memandikan ternak

sebelum dibawa ke ruang penembelihan. Untuk memberi minum tidak

dilakukan satu persatu pada tempat minum tapi dilakukan bersamaan dengan

menggunakan pipa air yang ditanam didalam tanah dari pompa menuju

tempat makan.
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Gambar 7.10 Bagan Sistem Air Panas

Sumber: Penulis (2018)

7.3.2.4 Penghawaan

Pada bangunan rumah pemotongan hewan system penghawaan yang

dibutuhkan dapat berupa penghawaan alami maupun buatan seperti yang di

sebutkan pada bab 5 tentang penghawaan. Dalam Perencanaan projek akhir

ini kompleks pemotongan hewan ini akan menggunakan 2 macam

penghawaaan, alami dan buatan, yang disesuaikan dengan fungsi ruang.

a. Penghawaan Alami: Banyak area yang bisa diterapkan penghawaan

alami pada komplek bangunan RPH seperti di kandang ternak,

mushalla dan kantin yang merupakan tempat umum dan tidak

memiliki kriteria tertentu pada penghawaan dalam ruangan.

b. Penghawaan Buatan: Penghawaan buatan diterapkan pada area

penjualan daging, dan area pengelola dengan penggunaan ac split

dan ac central. Sedangkan pada bangunan pemotongan perlu

diperhatikan dalam pemilihan penghawaan karena ketentuan

higienitas yang perlu ditaati pada ruangan-ruangan tertentu.

Sehingga penggunaan ac central dan exhaust fan dipilih.

Gambar 7.11Bagan Air Conditioning

Sumber: Penulis (2018)
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c. Mechanical Passive Cooling: Dalam penggunaannnya pada tiap

bangunan dengan fungsi yang berbeda, penghawaan yang diterapkan

juga berbeda. Pada bangunan pemotongan yang memiliki ketentuan

higienitas ruang menjadi pilihan untuk diterapkannya Passive cooling

dengan negative pressure untuk menjaga kualitas ruang di dalam (Heber,

Zimmerman, & Linton) . Sistim yang digunakan adalah udara masuk

melalui sebuah bukaan dengan filter di area bersih menuju ke area kotor

sehingga tidak terjadi kontaminasi pada karkas dan daging pada area

bersih. Exhaust fan mengeluarkan udara panas dan menarik udara bersih

masuk kedalam bangunan.

Gambar 7.12 Pergerakan udara pada rumah pemotongan hewan

Sumber: Ventilation of Poultry Slaughtering and Processing Plants

7.3.2.5 Jaringan Telefon

RPH memiliki banyak sekali bangunan dan letaknya yang tersebar di area

tapak dengan luasan yang cukup besar. Komunikasi staff antar divisi yang

berada di bangunan yang berbeda pun terhambat apalagi ketika sedang

berada di area pemotongan yang tertutup dan tidak bisa menggunakan

handphone pribadi, maka diperlukan saluran telepon untuk memudahkan
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koordinasi dan komunikasi antar staff yang sedang bekerja, sistem telepon

dengan PABX.

PABX (Private Automatic Branch Exchange) merupakan perangkat

penyambung telepon/intercom yang biasa digunakan sebagai telepon internal

kantor. Telepon yang masuk diterima oleh control station pusat dan kemudian

disalurkan ke salah satu telepon di area bangunan atau dapat digunakan

untuk panggilan konferensi.

Gambar 7.13 Bagan Sistem Telepon menggunakan PABX

Sumber: Penulis (2018)

7.3.2.6 Pemadam Kebakaran

Rumah pemotongan hewan memiliki potensi kebakaran diseluruh bangunan

yang ada termasuk incinerator, kantor pengelola, laboratorium, dan kantin.

Sehingga peralatan pemadam kebakaran perlu disiapkan untuk pencegahan.

Karena rumah Pemotongan Hewan merupakan kompleks bangunan sehingga

diperlukan hydrant pillar untuk memadamkan gedung bagian belakang. Pada

bagian dalam bangunan penggunaan hydrant box, APAR, alarm kebakaran,

tombol emergency, dan Heat Detector.
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7.3.2.7 Pengelolaan Limbah

Limbah tidak bisa begitu saja dibuang ke saluran lingkungan karena dapat

mencemari lingkungan. Limbah hasil RPH ternyata tidak hanya di kelola agar

bisa dibuang ke saluran lingkungan namun bisa dimanfaatkan dan bahkan

menjadi profit bagi RPH.

a. Pengolahan Limbah Padat

Limbah Kotoran ternak yang menjadi bahan pupuk kompos memiliki

kandungan N, P, K yang baik untuk tanah. Pupuk kompos memiliki manfaat

untuk memperbaiki kualitas tanah sehingga subur. Kotoran ternak pada

kandang dipindahkan ke area pengolahan limbah padat dengan

menggunakan gerobak, kemudian diproses untuk dijadikan pupuk kompos.

b. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah cair yang dimaksud adalah urine dan darah yang keluar dari tubuh

hewan ternak ketika disembelih. Limbah urine ternak diolah menjadi pupuk

cair sedangkan darah ternak diolah menjadi tepung darah sebagai

campuran pakan ternak karena kaya protein.

Limbah urine dari kandang dialirkan ke ruang pengolahan limbah cair

dengan saluran yang ada di bawah kandang. Saluran tersebut dihubungkan

dengan pipa menuju bak penampungan di area pengolahan limbah cair.

Dari bak penampungan yang dicampur dengan campuran untuk

membentuk pupuk kompos cair disalurkan ke bak penampungan yang

menyimpan kompos cair dan siap untuk dikemas.

Gambar 7.14 Bagan Sistem Pengolahan Limbah Urine Ternak

Sumber: Penulis (2018)
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Sedangkan limbah darah yang berasal dari ruang pemotongan di

tamping pada saluran di bawah rotation box dengan pipa yang mengalirkan

darah ke bak penampungan. Setelah itu disalurkan ke mesin pemasak

darah hingga darah kental dan dimasukkan ke wadah untuk di keringkan di

oven dengan suhu tinggi. Setelah itu di masukkan ke mesin penggiling dan

di keringkan kembali sebelum dilakukan pengemasan tepung darah.

Semua saluran pada area pemotongan yang masih mengandung darah

tidak dialirkan ke IPAL namun di arahkan ke pengolahan limbah dengan

disaring untuk menghilangkan zat lain sebelum di proses.

Gambar 7.15 Bagan Sistem Pengolahan Darah

Sumber: Penulis (2018)

7.3.3 Kebutuhan Bahan Bangunan

Berkaitan dengan higienitas dan animal welfare pelingkup bangunan dibutuhkan

material bangunan yang dapat menunjang perancangan bangunan yang aman dan

higienis. Material yang harus ada di bangunan rumah pemotongan hewan adalah

material yang tidak licin dan mudah dibersihkan yang biasanya digunakan pada

area lantai. Lantai menjadi bagian terpenting dalam menjaga ternak agar tidak

cedera pada awal proses pemotongan, sehingga digunakan material beton dengan

membentuk pola persegi pada beton. Sedangkan pembatas jalur menggunakan

bahan dengan permukaan yang halus sehingga tidak meninggalkan bekas ketika

benturan terjadi.
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Gambar 7.16 Material pada jalur penggiringan

Sumber: Grandin Livestock Handling Systems

Pada bangunan Area Pemotongan perlu penggunaan lapisan kedap air pada

seluruh bangunan terutama pada area kotor karena pada area tersebut proses

pelaksanaan selalu berkaitan dengan benda cair, baik itu darah maupun air yang

disemprotkan untuk membersihkan karkas. Sehingga lantai harus memiliki atau

dilapisi lapisan kedap air dan saluran air dibeberapa titik seperti pelapisan dengan

lapisan waterproff polimer/akrilik atau epoxy coating yang banyak digunakan di RPH

yang mencegah bakteri tumbuh di celah-celah lantai, mudah dibersihkan dan

sterilisasi. Pada bagian pencucian jeroan penggunaan dinding dengan keramik

dilakukan untuk mempermudah pembersihan setelah proses selesai.

.

Gambar 7.17 Lantai RPH dengan Epoxy Coating

Sumber: Roxset
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Bagian lain yang penting adalah dinding dari incinerator, dimana merupakan

bangunan dengan fungsi pembakaran sehingga dinding harus menggunakan

material tahan api, misalnya penyusunan batu atau pelapisan gips pada bagian

interior yang bersentuhan/berhadapan langsung dengan tungku incenerator.

Secara umum material yang dibutuhkan oleh rumah pemotongan hewan

adalah material yanag kokoh, tahan terhadap air, tidak menyebabkan kontaminasi,

dan mudah dibersihkan. Berdasarkan manual rumah pemotongan hewan yang

dibuat oleh FAO material yang cocok digunakan dalam perancangan adalah bata,

batu, beton bertulang, asbes, tile, stainless steel, Galvanied metal, alumunium, dan

plastic sebagai wadah/untuk permukaan meja kerja.
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