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7. LAMPIRAN 

 

  

   
 

Gambar 4. Berbagai Kondisi Selada Romanie saat dikebun HAB dan Granari 

 

  

   
 

Gambar 5. Berbagai kondisi Selada Romanie saat di ruang packaging dan ruang 

penyimpanan baik di HAB maupun Granari. 

 



100% Originality 0% Similarity 0 Sources

Doc vs Internet + Library

15.I1.0045_LIEM, STEFA...

Uploaded: 07/23/2019

Checked: 07/23/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


Di era modern ini, sayuran merupakan sumber makanan yang memiliki gizi seimbang, termasuk selada. Selada sekarang ini lebih banyak ditanam

 dengan metode secara  hidroponik karena memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan selada yang ditanam ditanah biasa.  Metode  hidroponik

merupakan metode menumbuhkan tanaman di dalam larutan nutrisi tanpa menggunakan mediatanah. Hidroponik merupakan metode yang efektif

dalam membuat tanaman selada tumbuh dengan subur, serta memiliki zat unsur hara yang tinggi dalam menanam sayuran khususnya selada.Oleh

karena itu, perlu adanya pengamatan atau survey mengenai GAP (Good Agriculture Practices Good Handling Practices) dan GHP ( ) pada selada itu

sendiri pasca dipanen dari media hidroponik tersebut.

Pentingnya untuk mengetahui GAP dan GHP pada makanan khususnya selada adalah untuk supaya selada yang dihasilkan aman bagi konsumen,

memberi informasi yang jelas bahwa selada tersebut sudah terlindungi dari segala kontaminasi dan kerusakan, serta mempertahankan kepercayaan

ditingkat nasional, maupun internasional bahwa selada yang diproduksi  di  Indonesia, khususnya baik di HAB dan Granari  terpercaya aman bagi

konsumen. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi perusahaan PT.  Hidroponik Agrofarm Bandungan (HAB) maupun Granari  Fresh,

Semarang dalam meningkatkan kualitas produk tanaman mereka khususnya selada berjenis romaine. Tujuan penelitian GAP dan GHP menurut  ,

USDA(2014) adalah untuk mengetahui seberapa besar resiko terkontaminasinya suatu produk pangan dan mengetahui seberapa sering dilakukanya

praktik kebersihan dan keamanan pangan didalam suatu produk pangan tersebut.

Tanaman Hidroponik Umumnya memiliki ciri yaitu  warna dasar apabila ditanam berwarna cerah dibandingkan organik dan konvensional, umur

simpanya lebih pendek dibandingkan tanaman konvensional maupun organik, usia terlamanya adalah ±6 bulan, kemudian teksturnya lebih basah, dan

mudah dipatahkan dibandingkan dengan tanaman jenis lain. Lalu adanya  sistem NFT (Nutrient Film Technique),  dimana sistem ini  tumbuh pada

lapisan yang dangkal, tersirkulasi dan cukup air sehingga oksigen lebih banyak yang masuk.

Perlakuan pascapanen selada meliputi kebersihan tempat  ( ), pengemasanya harus dilakukan dengan baik, tidak terlalupacking house packing facilities

tertutup, dan ada rongga agar selada tidak cepat busuk, serta dengan kondisi mesin pengemas dan ruangan yang baik dengan suhu yang optimal sesuai

standar. Kemudian ada pada saat penyimpanan ( ) dan transportasi, dimana tempat penyimpanan harus dalam keadaan bersih dari kontaminanstorage

luar yang  secara fisik yaitu adanya hama seperti tikus, serangga, dan sebagainya, lalu kimia seperti terpapar bahan berbahaya ataupun secara biologis

oleh mikroorganisme. Selain itu fasilitas yang ada perlu dijaga kebersihanya  dengan air yang tidak terkontaminasi dan jernih sesuai  standar yang

sesuai.

Kepala daun harus dinilai sebagai rusak ketika lebih dari dua daun kepala memar (bruish) secara material. Kepala yang telah sangat memar, dipaksa

keluar dari bentuk dalam kemasan dan proses penutupan bahwa struktur kepala yang sudah rusak bisa dinilai sebagai kerusakan yang serius. Ketika

pada saat scoring memar yang juga berubah warna dapat dilanjutkan pada bagian discoloration.

Kotoran biasanya ditemukan setelah hujan, kabut tebal, atau irigasi berat. Jika masih masuk akal perawatan dilakukan dalam pasca panen, kondisi ini

dapat dihindari. Kepala daun harus dinilai sebagai kerusakan jika ada kotoran yang cukup untuk secara material mempengaruhi penampilan atau yang

dapat dimakan kualitas kepala (quality of head)

Ketika perubahan warna kuning atau coklat dari penyebab apapun secara serius mengurangi dan penampilan daun bungkus kepala, itu dinilai sebagai

                 kerusakan.  Sebagai panduan,  skor  sebagai  kerusakan  ketika  perubahan  warna  kuning  atau  coklat  mempengaruhi  50% atau  lebih  dari  daun

pembungkus dan memanjang lebih dari 3/4 permukaan setiap daun yang terkena. Perubahan Warna Daun Pembungkus Dari Setiap Penyebab Selain

Pembekuan Lapangan

Ketika perubahan warna kuning atau coklat dari penyebab apapun selain dari pembekuan lapangan, sangat serius mengurangi penampilan bungkus

                                  kepala  yang  dicetak  sebagai  kerusakan  serius.  Sebagai  panduan,  skor  sebagai  kerusakan  serius  ketika  warna  kuning  atau  coklat  berubah

mempengaruhi 90% atau lebih dari daun pembungkus dan memanjang lebih dari 3/4 dari permukaan setiap daun yang terkena.

Sedikit  Perubahan Warna Daun Pembungkus Tidak  Mempengaruhi Grade Kehadiran margin  cokelat sedikit,  sedikit  berubah warna dan sedikit

compang-camping..  Namun, itu dapat dilaporkan pada permintaan pelamar dan dilaporkan pada sertifikat dalam istilah umum sebagai  deskripsi

kualitas lot, sehingga: "daun luar menunjukkan warna hijau muda tetapi banyak yang menunjukkan sedikit garis coklat tidak mempengaruhi nilai,

dilaporkan pada permintaan pelamar.

Perubahan warna kuning, coklat, atau coklat kemerahan yang mempengaruhi daun kepala dinilai sebagai kerusakan ketika material mengurangi dari

penampilan kepala, eksklusif dari daun pembungkus. Jenis perubahan warna yang sama ini dinilai  sebagai kerusakan serius ketika mereka benar-

benar mengurangi penampilan kepala eksklusif pembungkus Daun-daun.
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Dalam menggambarkan memar yang menunjukkan perubahan warna coklat kemerahan, itu  harus dilaporkan sertifikat  sebagai "perubahan warna

setelah memar" karena dalam banyak kasus perubahan warna akan menyebabkan kepala rusak.

Oksidasi sering menyebabkan perubahan warna merah pada ujung potong pantat. Ini tidak merusak penampilan kepala dan tidak seharusnya dinilai

sebagai cacat. Kadang-kadang selada menunjukkan kondisi pusat yang lebat dan berkaca-kaca bagian atau inti dari pantat. Perubahan warna biasanya

berkisar dari keabu-abuan ke coklat gelap tetapi mungkin menunjukkan cor merah muda. Puntung yang terkena harus dipotong melintang pada titik ¼

inci di bawah titik terendah keterikatan pada daun terluar. Jika di , kondisinya masih dinilai sekarang sebagai kerusakan serius.watersoaked

Setelah selada survey dilakukan, barulah kita membandingkan hasil survey GAP dan  GHP yang ada dengan standar mutu yang ada pada standar  di

dua tempat berbeda, apabila sudah diterapkan secara menyeluruh maka poin yang terisi adalah penuh dari standar poin total yang ada, bila hanya

sebagian maka poin yang terisi adalah sebagian dari poin total yang ada, sedangkan bila  tidak sama sekali diterapkan maka poin yang ada  terisi

kosong dari  total  poin yang ada ().  Survey  tersebut nantinya ditarik suatu kesimpulan apakah baik di  Granari  maupun di Hidroponik Agrofarm

Bandungan sudah  sesuai  standar atau belum. Selain  itu,  dilakukan juga pengecekan standar penentu kualitas selada meliputi  ,  ,  danbruise dirt

discoloration, apakah sudah sesuai standar ataukah belum. Dalam pengujian  , dan . Metode  pengujian pada ketiga faktorbruise, dirt discoloration

penentu kualitas selada ini yaitu dengan cara mengambil sampel selada yang ada, dan diuji per bagian sampel tersebut, terutama pada bagian daun,

karena paling rentan terkena ketiga hal tersebut. Setelah diuji, dilakukan pembacaan alat yang bernama   meliputiPhysical Quality lettuce Measurment

pembacaan % , % , dan % . bruise dirt discoloration

Selada yang sudah diamati selama 5 hari, selada yang diuji dalam 3  masing-masing diambil sebanyak 1 helai selada, kemudian diuji AAS. Padabatch

uji  cemaran logam ini,  bahan yang disiapkan  berupa sampel selada,  dan alat-alat yang dibutuhkan adalah teflon  bom, labu ukur  10 ml,  tabung

sentrifuge, kertas saring, dan corong.

Pertama-tama yang harus dilakukan adalah teflon bom dioven dulu untuk sterilisasi  selama semalam.  Sambil menunggu oven selama semalam,

sampel selada yang tersedia ditumbuk dan dihancurkan menjadi bentuk yang kecil-kecil.  Lalu dilalkukan pembuatan larutan destruksi yang terdiri

dari  HNO   65% dan HCl 37% dengan perbandingan 4:1  setelah jadi  larutan  diletakan diruang asam.  Setelah pengovenan  selesai  teflon  bom3

dikeluarkan, kemudian sampel selada yang sudah dihancurkan dimasukan ke dalam telfon bom sebanyak 0,1 gram, kemudian dioven lagi selama 1

malam dengan suhu 140ºC. Setelah dioven selama semalam dilakukan pengenceran dengan cara memasukan larutan destruksi kedalam teflon bom

berisi sampel sebanyak 2 ml. kemudian doven kembali selama 2 jam. Setelah dioven sampel yang ada dikeluarkan sebanyak 0,1 ml dari teflon bom

untuk dimasukan didalam mesin AAS. Jenis logam berat yang di uji adalah Cu (Kuprum) dikarenakan didaerah pegunungan diBandungan Kuprum

sendiri banyak dan pada pipa sendiri rawan jadi jalan masuk air yang berasal dari cuprum, serta pada saat pergantian air di tanki.

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, kekurangan dari tanaman hidroponik itu sendiri adalah

memungkinkan terjadinya kontaminasi dari pihak luar, dan dari pihak karyawan itu sendiri bila tidak menetapkan  yang baik dan benar.hygiene

Penelitian ini diawali dengan mengamati kebun greenhouse tempat selada Romanie ditanam, dan hal tersebut merupakan bagian dari GAP (Good

Agricultural Practices), 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 “ ” dan merupakan bagian dari GHPfarm to the table

(Good Handling Practices). Setelah itu dilakukan pengisian checklist dengan berpedoman Pedoman  ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi

supaya produk selada yang dihasilkan terkhususnya selada (USDA, 2014).

 Berdasarkan   tahun 2014,  yang ada jika dibandingkan diantara kedua tempat, dapat disimpulkan bahwa skor pada Selada di  Hidroponikchecklist

  Agrofarm pada aspek setelah  pasca  panen, lalu  dari  aspek umum  atau keamanan  pangan itu  sendiri,  mulai  dari  ,  ,  hingga  kepacking storage

pengiriman lebih rendah daripada Granari Fresh, Semarang. Hal ini disebabkan karena dari segi kebersihan diruang  hingga ke pengiriman,packing

  lebih  terjaga dan terlaksana dengan baik.  Para  karyawan sudah menerapkan   yang baik.  Jika dibandingkan dengan kebun HAB sendiri,hygiene

tentunya penerapan masih sangat kurang disana, dimana karyawan tak jarang ada para pekerja terutama pekerja magang yang tidak mematuhihygine 

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  dari HAB sendiri lebih bagus dibandingkan dengan Granari. Karena HAB sendiri memilikichecklist

kebun yang lebih luas dibandingkan HAB didukung dengan tenaga kerja yang banyak. Sedangkan Granari, 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
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karyawan, sehingga kebun dapat terawat dengan baik. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah dimana pengelolaan air dikebun justru malah lebih

baik dibandingkan di  maupun di . Hal ini disebabkan karena air yang digunakan untuk menanam tentunya sudah distandarisasi denganpacking storage

suhu, pH, dan kelembaban yang sudah ditentukan diawal (Thiyagarajan, ., 2007). Selain itu, seperti data hasil pengamatan sebelumnya penataanet al

ruang yang kurang baik seperti di Granari, dimana ruang  yang jadi  satu dengan storage, dan distribusi, menyebabkan resiko kontaminasipacking

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   yang digunakan (Gan dan Azrina,  2016).  Kemudian air  yang digunakan dalam system pengairanwashtafel

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  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  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  dan , dimana masih terlihat banyak selada berjenis romaine yang pada bagianbruish dirt

                                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 , seladadiscoloration

berjenis romaine  ini  sudah  cukup memenuhi standar penentunya yaitu tidak boleh melebihi  0,5%.  Faktor-faktor yang menyebabkan  hal  tersebut

adalah praktek yang diterapkan  di Granari lebih baik dibandingkan yang berada di HAB dikarenakan di Granari sendiri karyawan sudahhygiene 

lebih sadar akan praktek  dibandingkan dengan HAB, dan sudah mampu melakukanya secara baik.  hygiene

Saran perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebaiknya praktek  lebih dipertegas lagi, terutama dilapangan perlu dilakukan secara baik olehhygiene

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 kesan
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