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5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Hasil evaluasi penerapan GAP dan GHP berdasarkan checklist USDA di HAB 

dan Granari Fresh terdapat beberapa ketidaksesuaian terutama dalam hal 

kehigienisan pegawai dan peraturan untuk pengunjung, serta  fasilitas kebun, 

ruang packing, maupun kios yang terlihat kotor. 

 Pengelolaan air sudah diatur dengan baik, mulai dari pengecekan pH secara 

teratur, jumlah air yang dibutuhkan sudah memadai, dan air yang tidak 

terkontaminasi mikroba patogen. 

 Cemaran logam yang ada di produk selada jenis romanie yang diuji di 

laboratorium memberikan hasil yang kurang baik di HAB maupun Granari Fresh, 

yaitu dari rata-rata ketiga sampel di HAB sebesar 2,9667 mg/kg; dan di Granari 

Fresh sebesar 2,9967 mg/kg dikarenakan melebihi standar yang sudah diizinkan 

sesuai dengan USDA yaitu 0,3 mg/kg 

 Faktor penentu kualitas selada di HAB dan Granari Fresh di lapangan adalah 

bruishing (memar) dan dirt (kotoran / debu) yang memiliki hasil yang melebihi 

standar, disebabkan praktek hygiene oleh karyawan maupun para pengunjung baik 

dari HAB maupun Granari Fresh, yang kurang baik. 

 Faktor penentu seperti discoloration , karena di Granari sama dengan standar, dan 

di HAB kurang standar, maka faktor penentu tersebut sudah memenuhi, atau 

sudah baik. 

 

5.2. Saran  

 Sebaiknya pembersihan kamar mandi dilakukan secara berkala, agar para pegawai 

yang hendak membersihkan badanya bisa lebih bersih apabila pegawai hendak 

melanjutkan aktivitasnya baik di kebun maupun di ruang pengepakan serta 

penyimpanan 

 Adanya aturan yang tegas baik bagi para karyawan dan pengunjung, bilamana 

hendak berkunjung ke dalam kebun, dan ingin memegang produk selada harus 

mengenakan sarung tangan sebelum melakukan sesuatu seperti bekerja baik 

dikebun, maupun di ruang packing dan storage. 
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 Dalam hal mengatasi kerusakan seperti memar dan kotoran debu pada selada 

romanie, sebaiknya HAB lebih menerapkan praktek hygiene lebih baik atau sama 

dengan Granari Fresh. 

 Pembersihan saluran air pada Granari, sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti lagi 

supaya selada yang dihasilkan bebas dari logam berat yang berasal dari aliran air 

 


