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BAB V. LANDASAN TEORI 

 

 

5.1 Landasan Teori Persyaratan Bangunan Pabrik Susu 

Berikut adalah beberapa persyaratan mengenai infrastruktur bangunan 

industri pangan berdasarkan Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 

2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri: 

a. Bangunan Ruang Produksi 

Ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah dibersihkan. 

(a) Ruang produksi sebaiknya tidak digunakan untuk memproduksi produk 

lain selain pangan 

(b) Konstruksi Ruangan : 

(i) sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan lama 

(ii) seharusnya mudah dipelihara dan dibersihkan atau didesinfeksi. 

b. Lantai 

(a) Lantai sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus tetapi tidak 

licin, kuat, memudahkan pembuangan atau pengaliran air, air tidak 

tergenang, memudahkan pembuangan atau pengaliran air, air tidak 

tergenang. 

(b) Lantai seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan 

kotoran lainnya serta mudah dibersihkan. 

c. Dinding atau Pemisah Ruangan 

a)  Dinding atau pemisah ruangan sebaiknya (3) dibuat dari bahan kedap 

air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah 

mengelupas, dan kuat, 

(b)   Dinding atau pemisah ruangan seharusnya selalu dalam keadaan 

bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya 

(c)  Dinding atau pemisah ruangan seharusnya mudah dibersihkan. 

d. Langit-langit 

(a) Langit-langit sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama, tahan 

terhadap air, tidak mudah bocor, tidak mudah terkelupas atau terkikis, 
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(b) Permukaan langit-langit sebaiknya rata, berwarna terang dan jika di 

ruang produksi menggunakan atau menimbulkan uap air sebaiknya 

terbuat dari bahan yang tidak menyerap air dan dilapisi cat tahan 

panas, 

(c) Konstruksi langit-langit sebaiknya didisain dengan baik untuk 

mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan, 

bersarangnya hama, memperkeil terjadinya kondensasi, 

(d) Langit-langit seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, 

sarang labah-labah.  

e. Pintu dan Jendela 

(a) Pintu sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak mudah 

pecah atau rusak, rata, halus, berwarna terang, 

(b) Pintu seharusnya dilengkapi dengan pintu kasa yang dapat dilepas 

untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. 

(c) Pintu ruangan produksi seharusnya didisain membuka ke luar / ke 

samping sehingga debu atau kotoran dari luar tidak terbawa masuk 

melalui udara ke dalam ruangan pengolahan. 

(d) Pintu ruangan, termasuk pintu kasa dan tirai udara seharusnya mudah 

ditutup dengan baik dan selalu dalam keadaan tertutup. 

(e) Jendela sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak mudah 

pecah atau rusak, 

(f) Permukaan jendela sebaiknya rata, halus, berwarna terang, dan 

mudah dibersihkan. 

(g) Jendela seharusnya dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya 

serangga yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan 

perawatan. 

(h) Konstruksi jendela seharusnya didisain dengan baik untuk mencegah 

penumpukan debu. 

f. Ventilasi 

(a) Lubang angin atau ventilasi seharusnya cukup sehingga udara segar 

selalu mengalir di ruang produksi dan dapat menghilagkan uap, gas, 

asap, bau dan panas yang timbul selama pengolahan, 
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(b) Lubang angin atau ventilasi seharusnya selalu dalam keadaan bersih, 

tidak berdebu, dan tidak dipenuhi sarang labah-labah, 

(c) Lubang angin atau ventilasi seharusnya dilengkapi dengan kasa untuk 

mencegah masuknya serangga dan mengurangi masuknya kotoran, 

(d) Kasa pada lubang angin atau ventilasi seharusnya mudah dilepas 

untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. 

 

5.2 Landasan Teori Regulasi Limbah Susu 

a. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih 

diperolehkan dibuang ke lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah 

Cair Bagi Kegiatan Industri setiap penanggung jawab kegiatan industri wajib: 

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang 

dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair. 

2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air. 

3. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan 

pencatatan debit harian limbah cair tersebut. 

4. Tidak melakukan pengeceran limbah cair, termasuk mencampurkan 

buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair. 

5. Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair. 

6. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran 

limpahan air hujan. 

7. Melakukan pencatatan produksi bulanan. 

8. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter 

Baku Mutu Limbah Cair, dan produksi bulanan sekurang-kurangnya 

tiga bulan sekali kepada instansi terkait. 

 

 

Berikut adalah tabel beban pencemaran maksimum: 

BAKU MUTU LIMBAH CAIR 
 

UNTUK INDUSTRI SUSU, MAKANAN YANG TERBUAT DARI SUSU 
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PARAMETER 
KADAR 

MAKSIMUM 
(mg/L) 

BEBAN PENCEMARAN 
MAKSIMUM 

PABRIK SUSU 
DASAR 
(kg/ton) 

PABRIK TERPADU 
(kg/ton) 

BOD5 40 0,14 0,2 

COD 100 0,35 0,5 

TSS 55 0,175 0,25 

pH   6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 

Debit Limbah Maksimum 
3,5 L per kg total 

padatan susu 
5,0 L per kg 

produk 

  
Catatan : 

1. Pabrik susu dasar: menghasilkan susu cair, susu kental manis dan atau 

susu bubuk. 

2. Pabrik terpadu: menghasilkan produk susu, keju, mentega, dan atau 

es krim. 

3. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan 

dalam miligram parameter per liter air limbah. 

4. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di 

atas dinyatakan dalam kg parameter per ton total padatan susu atau 

produk susu. 

 

5.3 Landasan Teori Sanitasi dan Higienitas Pabrik 

GMP (Good Manufacturing Practices) merupakan suatu pedoman atau 

prosedur yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar aman, 

bermutu, dan layak dikonsumsi. Sebuah industri yang memproduksi makanan 

atau produk olahan umumnya harus memenuhi standart GMP. 
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Gambar x : 
Sumber : 

 

5.3.1 Sanitasi Bangunan 

Sanitasi tidak akan maksimal ketika semua peralatan bersih, tetapi 

ruangan tidak dalam kondisi yang sama. Menurut Perka BPOM5 Nomor 

HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Pedoman Cara Produksi 

Pangan yang Baik untuk Industri kondisi sanitasi ruangan dan lingkungan 

yang harus disamakan antara lain: 

a. Sarana Pembersihan / Pencucian 

- Sarana pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, 

perlengkapan dan bangunan (Iantai, dinding dan lain-lain), seperti 

sapu, sikat, pel, lap dan / atau kemoceng, deterjen, ember, bahan 

sanitasi sebaiknya tersedia dan terawat dengan baik. 

- Sarana pembersihan harus dilengkapi dengan sumber air bersih. 

Bila kosong lampu Ultra-violet (UV) di ruang filling harus dinyalakan 

terutama malam hari. 

- Air panas dapat digunakan untuk membersihkan peralatan tertentu, 

terutama berguna untuk melarutklan sisa-sisa lemak dan tujuan 

disinfeksi, bila diperlukan.  

b. Sanitasi Peralatan 

                                                           
5 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan 

yang Baik Bagi Industri Rumah Tangga. 
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(1) Pembersihan/pencucian dapat dilakukan secara fisik seperti 

dengan sikat atau secara kimia seperti dengan sabun / deterjen 

atau gabungan keduanya. 

(2) Jika diperlukan, penyucihamaan sebaiknya dilakukan dengan 

menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan. 

(3) Kegiatan pembersihan / pencucian dan penyucihamaan 

peralatan produksi seharusnya dilakukan secara rutin. 

(4) Sebaiknya ada karyawan yang bertanggung jawab terhadap 

 

5.3.2 Higienitas Karyawan 

a. Kesehatan Karyawan 

Karyawan yang bekerja di bagian pangan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

(1) Dalam keadaan sehat. Jika sakit atau baru sembuh dari sakit 

dan diduga masih membawa penyakit tidak diperkenankan 

masuk ke ruang produksi. 

(2) Jika menunjukkan gejala atau menderita penyakit menular, 

misalnya sakit kuning (virus hepatitis A), diare, sakit perut, 

muntah, demam, sakit tenggorokan, sakit kulit (gatal, kudis, 

luka, dan lain-lain), keluarnya cairan dari telinga (congek), sakit 

mata (belekan), dan atau pilek tidak diperkenankan masuk ke 

ruang produksi. 

b. Kebersihan Karyawan 

(1) Karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya. 

(2) Karyawan yang menangani pangan seharusnya mengenakan 

pakaian kerja yang bersih. Pakaian kerja dapat berupa 

celemek, penutup kepala, sarung tangan, masker dan / atau 

sepatu kerja. 

(3) Karyawan yang menangani pangan harus menutup luka di 

anggota tubuh dengan perban khusus luka. 

(4) Karyawan harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum 

memulai kegiatan mengolah pangan, sesudah menangani 
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bahan mentah, atau bahan / alat yang kotor, dan sesudah ke 

luar dari toilet / jamban; 

c. Kebiasaan Karyawan 

(1) Karyawan yang bekerja sebaiknya tidak makan dan minum, 

merokok, meludah, bersin atau batuk ke arah pangan atau 

melakukan tindakan lain di tempat produksi yang dapat 

mengakibatkan pencemaran produk pangan. 

(2) Karyawan di bagian pangan sebaiknya tidak mengenakan 

perhiasan seperti giwang / anting, cincin, gelang, kalung, arloji 

/ jam tangan, bros dan peniti atau benda lainnya 

  




