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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu PT. Hidroponik Agrofarm 

Bandungan, dan PT. Granari Fresh, Semarang dalam kurun waktu lima hari sesuai dengan 

umur pertumbuhan selada. Komoditas yang diamati adalah selada berjenis Romaine 

dengan warna daun hijau dan ditanam secara hidroponik. Penanaman secara hidroponik 

memiliki beberapa kekurangan. Menurut Sutioso, (2004) kekurangan dari tanaman 

hidroponik itu sendiri adalah memungkinkan terjadinya kontaminasi dari pihak luar, dan 

dari pihak karyawan itu sendiri bila tidak menetapkan hygiene yang baik dan benar. 

 

Penelitian ini diawali dengan mengamati kebun greenhouse tempat selada Romanie 

ditanam, selain itu pengamatan juga dilakukan di area packaging, ruang storage, 

pendistribusian melalui transport, hingga ke kios-kios dan sampai ke tangan konsumen 

yang hendak membelinya atau yang dikenal dengan istilah “farm to the table”. Setelah 

itu dilakukan pengisian checklist dengan berpedoman pada USDA (United States 

Departement of Agriculture) tahun 2014. Pedoman USDA ini menjelaskan persyaratan 

yang harus dipenuhi supaya produk selada yang dihasilkan terkhususnya selada. 

 

Berdasarkan checklist USDA tahun 2014, yang ada jika dibandingkan diantara kedua 

tempat, dapat disimpulkan bahwa skor pada Selada di Hidroponik Agrofarm pada aspek 

setelah pasca panen, lalu dari aspek umum atau keamanan pangan itu sendiri, mulai dari 

packing, storage, hingga ke pengiriman lebih rendah daripada Granari Fresh, Semarang. 

Hal ini disebabkan karena dari segi kebersihan diruang packing hingga ke pengiriman, 

lebih terjaga dan terlaksana dengan baik. Para karyawan sudah menerapkan hygiene yang 

baik. Jika dibandingkan dengan kebun HAB sendiri, tentunya penerapan hygine masih 

sangat kurang disana, dimana karyawan tak jarang ada para pekerja terutama pekerja 

magang yang tidak mematuhi SOP (Standart Operation Procedure) yang ada dimana 

tidak menggunakan sarung tangan, lalu masker dalam bekerja, dan lain sebagainya, 

sehingga dapat dipastikan penerapan GHP pada Granari terbilang lebih baik 

dibandingkan dengan HAB. Pada implementasi keamanan pangan, aspek kebun, kondisi 

lingkunganya, bisa dilihat bahwa skor checklist dari HAB sendiri lebih bagus 

dibandingkan dengan Granari. Karena HAB sendiri memiliki kebun yang lebih luas 

dibandingkan HAB didukung dengan tenaga kerja yang banyak. Sedangkan Granari, 
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karena kebunnya kecil, dan karyawan yang mengurusi kebunnya hanya 1-2 orang saja, 

maka tak heran bilamana kebun di Granari tidak begitu terurus. Optimalnya 1 kebun 

diurus oleh 4-5 karyawan, sehingga kebun dapat terawat dengan baik. Faktor lainnya yang 

mempengaruhi adalah dimana pengelolaan air dikebun justru malah lebih baik 

dibandingkan di packing maupun di storage. Hal ini disebabkan karena air yang 

digunakan untuk menanam tentunya sudah distandarisasi dengan suhu, pH, dan 

kelembaban yang sudah ditentukan diawal (Thiyagarajan, et al., 2007). Selain itu, seperti 

data hasil pengamatan sebelumnya penataan ruang yang kurang baik seperti di Granari, 

dimana ruang packing yang jadi satu dengan storage, dan distribusi, menyebabkan resiko 

kontaminasi silang yang mungkin terjadi pada produk tersebut. Alat-alat yang digunakan 

dan ruangan yang akan dipakai juga hendaknya setiap hari  dibersihkan secara berkala, 

termasuk toilet dan washtafel yang digunakan (Gan dan Azrina, 2016). Kemudian air 

yang digunakan dalam system pengairan hidroponik, sudah dipastikan bebas dari 

berbagai kontaminasi, karena dilakukan pengecekan ulang pada saluran pipa, dan sudah 

sesuai standar SNI yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan memiliki warna yang putih bening 

(SNI 01-355-2006). Saluran pipa juga dibersihkan setiap malam supaya air yang kotor 

tidak menimbulkan kontaminasi pada tanaman. 

 

Kemudian banyak juga yang masih sesuai dengan standar USDA yang ada, seperti ada 

beberapa karyawan yang sudah menerapkan praktek hygiene deengan baik, seperi 

kebersihan karyawan saat menggunakan seragam dikebun, memakai masker, dan sarung 

tangan, lalu ada pengontrolan suhu dan kelembaban yang cukup baik pada kebun atau 

greenhouse yang ada, sehingga selada yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dan 

sangat meminimalisir product reject atau produk yang rusak.  

 

Berdasarkan pengamatan dengan uji logam yang sudah dilakukan terlihat bahwa logam 

yang terukur dari AAS pada 3 sampel HAB yang berbeda dengan rata-rata sebesar 2,9667 

mg/kg dan pada Granari sendiri teukur dengan rata-rata sebesar 2,9967 mg/kg . Keenam 

sampel tersebut kurang sesuai dengan standar CAC pada tahun 2009 dimana standar 

cemaran logam pada sayuran daun terutama selada sebesar 0,3 mg/kg. Hal ini disebabkan 

karena kandungan air yang ada, dimana pengecekan aliran air yang dilakukan karyawan 
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setiap malam kurang teliti, sehingga memungkinkan masih ada logam berat, dan 

menimbulkan hasil yang melebihi dari standar. 

 

Berdasarkan hasil observasi faktor penentu kualitas selada, dari pengambilan masing-

masing tiga sampel dari kedua tempat dapat dilihat ada beberapa factor penentu yang 

kurang memenuhi kualitas selada, seperti bruish dan dirt, dimana masih terlihat banyak 

selada berjenis romaine yang pada bagian daunnya ditemukan memar, maupun ada 

kotoran. Hal tersebut terbukti dengan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan 

dimana jika dibandingkan dengan standar yang ada, baik di HAB maupun di Granari 

Fresh, melebihi standar yang sudah ditentukan. Untuk discoloration, selada berjenis 

romaine ini sudah cukup memenuhi standar penentunya yaitu tidak boleh melebihi 0,5%. 

Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah praktek hygiene yang diterapkan  di 

Granari lebih baik dibandingkan yang berada di HAB dikarenakan di Granari sendiri 

karyawan sudah lebih sadar akan praktek hygiene dibandingkan dengan HAB, dan sudah 

mampu melakukanya secara baik.   

 

Saran perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebaiknya praktek hygiene lebih dipertegas 

lagi, terutama dilapangan perlu dilakukan secara baik oleh para karyawan baik HAB 

maupun Granari itu sendiri. Karena jika karyawan mengikuti dengan baik.  Selain itu, 

pembersihan fasilitas di setiap ruang perlu dengan jadwal yang berkala juga sangat 

penting supaya bisa nyaman dilihat oleh konsumen yang berkunjung kesana. 


