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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Evaluasi Penerapan GMP di CV. XYZ berdasarkan Peraturan Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 

GMP pada industri tidak terlepas dari kegiatan hygiene dan sanitasi baik pada peralatan, 

karyawan, hingga bangunan pabrik. Penilaian penerapan GMP pada industri pangan 

dilakukan dengan pengisian form CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) 

melalui observasi dan wawancara. Form CPPOB dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil 

penelitian sesuai dengan aspek penilaian CPPOB di CV. XYZ adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi produksi  

Gambar 3. Gerbang Area Produksi CV. XYZ (Sumber: Google Maps) 

 

CV. XYZ berlokasi di Jalan Diponegoro No. 263, Genuk Timur, Kecamatan Ungaran 

Barat, Kabupaten Semarang, dengan area produksi terletak di antara pemukiman warga. 

CV. XYZ memiliki 2 gedung yang terpisah oleh jalan gang kecil. Gedung bagian depan 

yang berhadapan dengan jalan raya merupakan rumah pemilik sekaligus akses masuk 

untuk armada pengangkut dan mobil karyawan CV. XYZ, sementara gedung bagian 

belakang merupakan area kantor dan produksi. Jalan menuju area produksi CV. XYZ 

terbuat dari paving dalam keadaan yang baik. CV. XYZ bertempat di daerah dataran 

tinggi sehingga cenderung bebas dari banjir.  
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2. Bangunan 

 

 

Gambar 4. Genangan di Area Pencucian Galon 
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Gambar 5. Ruang Filling Cup 

Denah ruang CV. XYZ dapat dilihat pada lampiran 2. Menurut hasil observasi, kondisi 

bangunan dan fasilitas di CV. XYZ adalah sebagai berikut. Lantai ruang operator, kantor, 

dan laboratorium terbuat dari keramik berwarna terang. Namun pada ruang operator (di 

belakang ruang pengemasan cup) sebagian lantai keramik dalam kondisi pecah-pecah dan 

lantai keramik membuat area tersebut menjadi cukup licin karena ruangan sering kali 

dalam keadaan basah. Ruang pengemasan disekat menggunakan kaca dan hanya boleh 

dimasuki oleh operator dan teknisi dengan menggunakan alat pelindung diri yang 

disediakan secara khusus mulai dari baju dengan penutup kepala, masker, sarung tangan, 

dan sepatu boot untuk menjaga produk dari kemungkinan kontaminasi. Pada ruang 

pengemasan pertemuan dinding dengan lantai berbentuk lengkungan sehingga mudah 

untuk dibersihkan, namun pertemuan dinding dengan dinding membentuk sudut mati. 

Pada area pencucian galon kemiringan lantainya kurang sehingga air sisa pencucian 
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menggenang. Area pencucian galon ini merupakan area yang selalu dilewati oleh 

karyawan yang bekerja di bagian cup, gudang bahan penolong, QC, dan produksi 

sehingga genangan air yang terinjak dapat membuat area lain menjadi basah. Bangunan 

tempat produksi dan penyimpanan dilengkapi dengan ventilasi dan jendela untuk sirkulasi 

udara. Ventilasi diberi lapisan kasa untuk mencegah masuknya hewan, sementara jendela 

tidak diberi lapisan kasa. Langit-langit ruang lain seperti ruang penyimpanan, ruang 

pengepakan cup, dan ruang pencucian galon terbuat dari asbes dengan tinggi lebih dari 3 

meter sehingga aliran udara di ruangan cukup baik dan tidak terasa pengap. Pada ruang 

pengemasan, langit-langitnya dilapisi oleh stainless steel dengan permukaan yang rata 

sehingga mudah dibersihkan. 

3. Fasilitas sanitasi 

 

Air yang digunakan dalam proses produksi berasal dari Gunung Ungaran dengan 

jumlah yang cukup untuk seluruh kebutuhan proses produksi, baik untuk diolah menjadi 

air produk maupun untuk digunakan dalam proses pencucian galon. Air yang digunakan 

untuk proses pecucian merupakan air baku yang belum melalui proses desinfeksi. Untuk 

itu, pada tahap terakhir pencucian galon dilakukan penyemprotan bagian dalam galon 

dengan air produk untuk menghilangkan sisa sabun dan air yang digunakan pada tahap 

pencucian sebelumnya. Limbah padat yang dihasilkan selama produksi berupa sisa lid, 

sisa kemasan, dan sisa segel dikumpulkan di satu area dan akan diambil oleh pendaur 

ulang plastik. Sementara limbah cair langsung dibuang ke sungai karena dinilai aman. 

Gambar 6. Fasilitas Cuci Tangan Gambar 7. Kondisi Fasilitas Toilet 
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Limbah cair yang dihasilkan berupa air bekas pencucian dan air produk reject, sehingga 

kandungan sabun cuci dalam air limbah sudah sangat encer.  

Fasilitas toilet di CV. XYZ ada beberapa, namun terdapat toilet yang seringkali dalam 

kondisi kurang baik seperti lantai kehitaman dan terdapat sampah berupa puntung rokok 

atau bungkus permen di saluran pembuangan airnya. Selain toilet terdapat pula fasilitas 

untuk mencuci tangan, tempat sampah tertutup, dan ruang loker untuk menyimpan barang 

karyawan. Di CV. XYZ karyawan yang turun ke area produksi bekerja menggunakan 

sandal dikarenakan kondisi lantai yang sering kali basah. Namun, karyawan yang masuk 

ke ruang pengemasan diwajibkan menggunakan sepatu khusus yang telah disediakan dan 

didisinfeksi secara berkala. 

 

4. Mesin dan peralatan 

 

Mesin yang digunakan untuk memproduksi EG kemasan cup ada 2, yaitu mesin 26 line 

dan 8 line, sementara untuk galon hanya ada 1 mesin saja. Selain itu CV. XYZ juga 

memiliki 1 buah mesin untuk produk botol yang saat ini jarang digunakan karena produk 

botol dimaklonkan. Mesin yang digunakan merupakan mesin yang didesain khusus untuk 

industri air minum dalam kemasan dan disesuaikan dengan bentuk kemasan yang akan 

digunakan. Mesin dan tangki yang digunakan untuk treatment air baku diletakkan sesuai 

Gambar 8. Kerangka mesin filling cup 
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urutan produksi sehingga proses produksi menjadi efisien dan dapat mengurangi resiko 

terjadinya kontaminasi silang produk jadi dengan bahan mentah. Sanitasi mesin 

menyeluruh dilakukan dengan cara membongkar mesin dan dibersihkan menggunakan 

sabun/thepol. Sanitasi dengan pembongkaran dilakukan secara rutin setiap minggu untuk 

mencegah kotoran menumpuk pada mesin, sementara sanitasi harian hanya dilakukan 

dengan membuang sampah yang dihasilkan selama produksi, memastikan tidak ada 

genangan, dan memastikan mesin kering setelah proses produksi selesai. Selain 

disanitasi, mesin juga dicek setiap minggu untuk memastikan mesin dapat bekerja secara 

optimal.  

5.                  Bahan  

 

Gambar 9. Bak Penampungan Air Baku 

Air baku yang digunakan di CV. XYZ bersumber dari Gunung Ungaran yang 

dialirkan melalui pipa bawah tanah menuju ke bak penampungan di CV. XYZ. Air baku 

kemudian ditreatment melalui proses penyaringan dan disinfeksi menggunakan ozon 

hingga memenuhi standar mutu yg ditentukan.  Standar mutu yang digunakan sebagai 

acuan untuk produk AMDK di CV. XYZ adalah SNI 01-3553-2015 tentang air mineral 

dan PERMENKES 416/MENKES/PER/IX/19 tentang syarat-syarat dan pengawasan 

kualitas air.  



23 
 

 
 

 Kemasan yang digunakan untuk produk cup berbahan dasar plastik Polypropylene 

(PP) dengan lid dari plastik jenis Low Density Polyethylene (LDPE). Namun menurut 

hasil observasi, kemasan cup yang datang tidak selalu dicek kesesuaian ukuran dan 

bentuknya. Hal ini dikarenakan pada saat observasi sempat terdapat kasus cup tidak sesuai 

standar atau berbentuk oval, namun baru diketahui setelah proses sealing dan trimming, 

dimana bagian bibir cup ikut terpotong dan hasil seal menjadi kurang baik. Standar 

ukuran kemasan cup sesuai mesin yang digunakan adalah sebagai berikut: diameter 

bucket 65 mm dan tidak berbentuk oval, lebar bibir maksimal 4 mm, dan diameter luar 

maksimal 73 mm. 

 

6.                  Pengawasan proses 

Alur proses produksi dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses produksi telah 

ditentukan dan dituliskan dalam sebuah dokumen untuk menjadi acuan selama produksi 

berjalan. Saat proses pengemasan berlangsung, layar monitor berisikan informasi 

mengenai tanggal produksi, kode produksi, dan expired date sesuai yang akan tercetak 

pada kemasan perlu dicek terutama setiap pergantian shift. Selain itu, temperatur ruang 

pengemasan juga harus selalu diawasi untuk mencegah mikroba berkembang biak dengan 

cepat. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi, bahan kimia seperti pembersih kaca, 

sabun, dan lain sebagainya disimpan jauh dari ruang produksi dan diberi label keterangan. 

Sementara, untuk mencegah kontaminasi dari karyawan maka karyawan diwajibkan 

mencuci tangan sebelum bekerja dan karyawan yang bekerja sebagai operator di ruang 

pengemasan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri mulai dari baju, sepatu, 

masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Sementara untuk karyawan di luar ruang 

pengemasan hanya diwajibkan menggunakan penutup kepala dan masker.  
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7. Produk akhir  

 

Mutu produk EG disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti SNI 01-

3553-2015 tentang air mineral dan PERMENKES 416/MENKES/PER/IX/19 tentang 

syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan 

konsumen bahwa produk EG aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan.  

 

8. Laboratorium 

 

CV. XYZ memiliki laboratorium pribadi yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

melakukan uji mutu terhadap sampel baik air baku maupun produk, seperti 

Gambar 10. Produk Kemasan Cup 

Gambar 11. Ruang Laboratorium CV. XYZ 
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spektrofotometer, pH meter, alat titrasi, oven untuk sterilisasi, dan lain 

sebagainya. Peralatan laboratorium dikalibrasi secara berkala untuk menjaga keakuratan 

saat pengujian sampel. Karyawan yang bekerja di laboratorium QC diwajibkan memiliki 

latar belakang pendidikan yang terkait sehingga telah memiliki pengetahuan dasar 

mengenai peralatan di laboratorium dan ditraining terlebih dahulu sebelum mulai bekerja 

di CV. XYZ. 

9. Karyawan 

 

Seluruh karyawan di CV. XYZ telah diberi pelatihan sesuai dengan bidangnya sebelum 

mulai bekerja. Karyawan juga diberi penjelasan mengenai dasar-dasar hygiene yang 

diterapkan di CV. XYZ, seperti mencuci tangan sebelum bekerja, menjaga kebersihan 

kuku, kulit, dan telinga, mengenakan masker dan penutup rambut, serta tidak 

diperkenankan menggunakan perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Selain itu, 

seluruh karyawan yang bekerja harus dalam keadaan sehat dan tidak diperbolehkan 

makan, minum, merokok, atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengontaminasi 

produk. Untuk karyawan yang bekerja di dalam ruang pengemasan wajib menggunakan 

Alat Pelindung Diri  (APD) yang telah disediakan mulai dari baju, penutup kepala, 

masker, sarung tangan, dan sepatu khusus untuk mencegah kontaminasi dari pekerja ke 

produk. Penggunaan APD dilakukan untuk melindungi karyawan dari bahaya di tempat 

kerja sekaligus untuk melindungi produk dari kotoran atau bakteri yang menempel pada 

karyawan. 

Gambar 12. Selector dan Pengemas Sekunder 
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10. Pengemas 

Kemasan yang digunakan untuk produk EG terbuat dari plastik yang mengandung logam 

berat seperti antimon. Antimon berperan sebagai katalis dalam kegiatan produksi plastik. 

Antimon dapat luruh ke dalam air produk, terutama apabila kondisi penyimpanan yang 

tidak sesuai misalnya terpapar matahari atau disimpan dalam temperature tinggi. Selain 

itu, semakin lama waktu penyimpanan air kemasan maka semakin banyak peluang 

antimon larut ke dalam air. Kemasan sekunder yang digunakan merupakan kemasan 

karton yang mudah basah dan penyok sehingga apabila kemasan sekunder rusak dapat 

memungkinkan kemasan primer rusak pula. Untuk itu proses pengangkutan perlu 

dilakukan dengan hati-hati supaya kemasan sekunder tidak rusak. 

11. Label dan keterangan produk 

Label kemasan produk EG berisikan informasi mengenai nama produk, berat bersih, kode 

produksi, logo HALAL, dan nomor BPOM produk. Informasi-informasi tersebut perlu 

dicantumkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk EG kualitasnya telah terjamin 

dan aman untuk dikonsumsi. Selain memberikan informasi bagi konsumen, label 

kemasan dapat mencerminkan citra produk dan mempengaruhi minat beli konsumen. 

12. Penyimpanan  

 

 

Gambar 13. Ruang Penyimpanan Produk Cup 
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Menurut observasi yang telah dilakukan, sebagian produk akhir disimpan bersama 

dengan bahan pengemas. Selain itu, pada penyimpanan produk akhir terdapat tumpukan 

yang tidak diberi jarak dengan dinding yang memungkinkan hama menjangkau produk. 

Menurut hasil wawancara, produk terpaksa disimpan bersama dengan bahan pengemas 

dan menempel pada dinding apabila produk yang diproduksi sedang tinggi dikarenakan 

kapasitas gudang yang terbatas. 

13. Pemeliharaan dan program sanitasi  

 

Gambar 14. Penyimpanan Produk Menempel 

pada Dinding 

Gambar 15. Saluran Pembuangan Limbah Cair 
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Fasilitas sanitasi di CV. XYZ secara garis besar telah tersedia, mulai dari peralatan seperti 

sapu, pel, sabun, hingga wastafel dan toilet. Beberapa kegiatan sanitasi yang telah 

diterapkan di CV. XYZ adalah sebagai berikut: 

- Sanitasi bahan baku 

Bahan baku yang digunakan dalam produksi AMDK di CV. XYZ adalah air baku 

dan bahan pengemas. Bahan pengemas untuk produk small pack atau cup langsung 

dipakai tanpa melalui proses sanitasi di CV. XYZ karena sudah diterima dalam 

keadaan bersih. Sementara kemasan galon yang datang tidak selalu dalam kondisi 

bersih sehingga galon selalu dicuci terlebih dahulu. Untuk galon yang tidak berbau 

maupun berlumut langsung dimasukkan ke mesin pre-wash kemudian masuk ke 

mesin washer. Sementara untuk galon yang berbau dan berlumut diberi treatment 

terlebih dahulu untuk menghilangkan bau dan lumutnya dengan cara disikat.  

- Sanitasi mesin dan peralatan 

Mesin produksi yang digunakan di CV. XYZ selalu disanitasi dengan cara dibongkar 

secara rutin setiap minggu. Sementara untuk bak air baku dan tangki dibersihkan 

dengan cara dikuras secara rutin 2 minggu sekali sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

oleh divisi QC. Bak air baku disanitasi dengan menggunakan thepol/ sabun dan dapat 

dicampur dengan klorin. Penambahan klorin sebagai bahan sanitasi dilakukan untuk 

mencegah tumbuhnya lumut di bak. Zat klorin (Cl2) dapat membunuh 

mikroorganisme dalam air dan mencegah tumbuhnya lumut pada dinding bak. 

Gambar 16. Pengangkutan Limbah Padat 
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Prosedur pembersihan bak, tangki, maupun mesin telah ditetapkan oleh perusahaan 

dan telah didokumentasikan. 

- Sanitasi bangunan 

Selain mesin dan peralatan, ruang filling juga disanitasi secara rutin setiap hari. 

Sanitasi dilakukan dengan menyapu, mengepel, dan menyemprot ruang filling 

dengan bahan sanitasi hingga berkabut 30 menit sebelum produksi dimulai. Ruangan 

lain seperti laboratorium dan kantor juga dibersihkan secara rutin dengan disapu, 

dipel, dan dibersihkan kacanya. 

- Pencegahan hama 

Pencegahan hama pengerat di CV. XYZ dilakukan dengan memasang racun tikus, 

sementara hama lalat dibasmi dengan menggunakan lampu feromon. Cahaya lampu 

dapat mengganggu sistem navigasi alamiah pada serangga, sehingga menyebabkan 

salah satu sayapnya bergerak lebih cepat dan bergerak spiral menuju ke lampu 

tersebut. Selain itu lampu dapat memancarkan sinar UV dan menghasilkan panas 

yang dapat menarik perhatian serangga. Feromon mengandung bahan aktif Ethyl-4 

methyloctanoate yang merupakan hasil pengembangan dari isolasi feromon jantan, 

sehingga serangga betina akan lebih banyak tertarik. Untuk itu, kombinasi antara 

lampu dan feromon banyak digunakan karena dinilai lebih efektif memerangkap 

serangga. CV. XYZ tidak menggunakan pembasmi hama yang disemprotkan karena 

dikhawatirkan dapat mencemari produk. Selain menggunakan racun tikus dan lampu, 

pencegahan hama juga dilakukan dengan menjaga kebersihan seluruh ruangan serta 

menggunakan tempat sampah tertutup sehingga tidak mengundang hama.  

- Penanganan limbah 

Limbah padat yang dihasilkan setelah proses produksi seperti sisa bahan pengemas 

dikumpulkan di satu tempat dan kemudian akan diambil oleh perusahaan daur ulang 

plastik. Sementara untuk limbah cair seperti air sisa pencucian dan air produk yang 

termasuk kategori reject akan langsung dibuang ke sungai karena dinilai aman.  
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14. Pengangkutan 

 

Pemindahan produk di dalam pabrik menggunakan forklift manual dan pada saat akan 

didistribusikan dipindahkan secara manual oleh karyawan gudang ke armada pengangkut. 

Armada yang akan digunakan selalu diperiksa terlebih dahulu kebersihannya. Apabila 

didapati kondisi kotor ataupun bau maka armada tidak boleh digunakan dan harus 

dibersihkan terlebih dahulu. Armada pengangkut yang digunakan biasanya dilengkapi 

dengan terpal penutup untuk melindungi produk terpapar matahari atau hujan serta 

melindungi produk dari debu dan kotoran. 

15. Dokumentasi dan pencatatan 

CV. XYZ selalu melakukan pencatatan dan dokumentasi baik terkait proses produksi, 

distribusi, hasil pengujian mutu air baku dan air produk, pembersihan dan sanitasi, 

kondisi karyawan, serta kalibrasi kemudian disimpan oleh divisi terkait. Dokumentasi 

dilakukan sebagai bukti produksi telah berjalan sesuai dengan persyaratan dan untuk 

melihat tingkat keefektifan proses produksi. 

16. Pelatihan 

Karyawan di CV. XYZ telah diberi pelatihan dasar sesuai dengan tugasnya sebelum mulai 

bekerja. Selain itu karyawan juga diberi penjelasan mengenai dasar-dasar higiene yang 

Gambar 17. Proses Penerimaan Bahan Penolong dan Proses 

Pengangkutan Barang Jadi 



31 
 

 
 

harus diterapkan di perusahaan seperti mencuci tangan sebelum mulai bekerja, 

memastikan kuku dalam keadaan bersih, menggunakan penutup kepala, dan lain 

sebagainya. Selain itu beberapa perwakilan karyawan juga diberi kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan divisinya seperti pelatihan ISO, manajemen 

gudang, dan lain sebagainya. 

17. Penarikan produk 

Penarikan produk dilakukan apabila terdapat komplain dari konsumen, kemudian pihak 

QC akan melakukan pengecekan terhadap produk yang telah ditarik dan menjelaskan 

kepada konsumen bagaimana permasalahan tersebut dapat terjadi, misalnya air produk 

memiliki bau tertentu. Hal tersebut dapat terjadi apabila produk disimpan berdekatan 

dengan bahan berbau tajam. Produk yang telah ditarik kemudian tidak boleh dikonsumsi 

melainkan dimusnahkan dengan cara dibuang. 

18. Pelaksanaan pedoman 

CV. XYZ menerapkan CPPOB dan dilakukan audit setiap satu tahun sekali. Audit 

dilakukan untuk mengontrol penerapan CPPOB di perusahaan. Untuk itu, seluruh pihak 

di perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan CPPOB dan mendokumentasikan 

pelaksanaan CPPOB. 

 

Dari seluruh aspek penilaian, dapat diketahui bahwa CV. XYZ memperoleh peringkat III 

dengan jumlah penyimpangan kategori MI sebanyak 2, MJ 8, dan CR 3 poin.  

 

Tabel 3. Hasil Identifikasi Penyimpangan dalam Penerapan Unsur-unsur GMP di CV. 

XYZ 

No. Unsur/Elemen 

GMP 

Penyimpangan Kategori 

1. Bangunan Lantai ruangan produksi yang tidak rata atau 

pecah-pecah 

Mayor 

    Lantai ruang pencucian galon yang 

kemiringannya kurang sehingga 

memungkinkan air menggenang 

Mayor 
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    Pertemuan dinding dengan dinding yang 

membentuk sudut mati sehingga sulit 

dibersihkan 

Mayor 

    Bagian langit-langit gudang yang bocor di 

beberapa daerah 

Mayor 

    Pintu ruangan terbuat dari kaca sehingga mudah 

pecah 

Mayor 

    Jendela tidak diberi kasa sehingga 

memungkinkan serangga masuk 

Mayor 

2. Fasilitas Sanitasi Sebagian toilet tidak dalam keadaan bersih 

(lantai terlihat hitam, terdapat sampah puntung 

rokok dan bungkus permen di saluran 

pembuangan air) 

Kritikal 

    Tidak terdapat fasilitas pembilas sepatu di CV. 

XYZ namun karyawan yang masuk ke ruang 

pengemasan diwajibkan menggunakan sepatu 

khusus 

Minor 

No. Unsur/Elemen 

GMP 

Penyimpangan Kategori 

3. Pengemas Bahan pengemas sekunder untuk produk 

AMDK EG adalah kemasan karton yang mudah 

sobek dan penyok sehingga memungkinkan 

kemasan primer rusak 

Kritikal 

    Sebagian bahan pengemas disimpan Bersama 

dengan produk akhir dikarenakan gudang 

penyimpanan tidak memadai 

Kritikal 
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4. Pemeliharaan dan 

Program Sanitasi 

Penyimpanan produk akhir bersentuhan dengan 

dinding sehingga memungkinkan hama 

menjangkau produk 

Mayor 

    Limbah cair dari CV. XYZ tidak diolah terlebih 

dahulu sebelum dibuang ke sungai namun 

dilakukan pengecekan 

Minor 

5. Pelaksanaan 

pedoman 

Masih terdapat karyawan produksi yang tidak 

menaati aturan seperti menggunakan perhiasan 

dan bekerja dalam keadaan sakit 

Mayor 

  

Penilaian tingkat penyimpangan ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 

Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, dimana penyimpangan dari ‘dapat’ 

termasuk ke dalam kategori minor, penyimpangan dari ‘seharusnya’ termasuk ke dalam 

kategori mayor, dan penyimpangan dari ‘harus’ termasuk ke dalam kategori kritikal. 

 

3.2 Evaluasi Penyusunan HACCP Plan di CV. XYZ berdasar 5 Tahap Awal dan 7 

Prinsip HACCP 

 

Lima tahap awal HACCP meliputi pembentukan tim, deskripsi produk, identifikasi 

pengguna, pembuatan diagram alir, dan verifikasi diagram alir. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi, didapati bahwa CV. XYZ belum memiliki tim khusus untuk 

penyusunan HACCP plan, deskripsi produk, dan identifikasi pengguna secara khusus. 

Namun untuk dokumen diagram alir dan verifikasi diagram alir telah dilakukan oleh 

pihak bersangkutan seperti pihak produksi dan QC. Sementara itu, 7 prinsip HACCP 

terdiri dari analisa bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, penetapan 

sistem pemantauan, penetapan tindakan koreksi, penetapan prosedur verifikasi, dan 

penetapan penyimpanan catatan dan dokumentasi. Tahap analisa bahaya dan penentuan 

titik kendali kritis belum dilakukan secara lengkap karena belum terdapat analisa peluang 

dan frekuensi bahaya serta penentuan titik kendali kritis menggunakan pohon keputusan 

(decision tree). Pada tahap penetapan sistem pemantauan masih belum tertera 
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penanggung jawab pemantauan.  Selain itu, penetapan tindakan koreksi belum mencakup 

penyebab penyimpangan terjadi dan prosedur untuk membuang produk.


