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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Terminologi 

 
Area penerimaan  : area yang digunakan untuk melakukan penerimaan 

       barang dimana bahan baku diturunkan dari mobil atau 

       truk pengangkutnya. 

Area pengolahan  : seluruh ruangan yang digunakan untuk kegiatan  

     pengolahan, mulai dari ruang pecah telur sampai ruang 

     pencucian. 

Area penyimpanan  : ruangan yang digunakan untuk menyimpan baik bahan 

     baku maupun produk jadi. 

Cleaning agents  : alat – alat yang digunakan untuk keperluan kebersihan 

     misalnya deterjen, sabun, sapu, kain pel, dsb. 

Detil konstruksi  : unsur – unsur dalam sebuah bangunan atau gedung, 

     dalam hal ini ventilasi seperti jendela dan lubang angin, 

     exhaust fan, pintu, alat – alat penerangan seperti lampu. 

Good Manufacturing Practices: suatu system mengenai praktek – praktek produksi 

         pangan yang baik. 

Interior gedung  : bagian dalam gedung, dalam hal ini pengaturan lantai, 

     dinding dan langit – langit. 

Konsep (kb)  : ide, gagasan, rencana 

Layout   : tata ruang 

Pengembangan konsep : pengembangan ide, gagasan, rencana yang sudah ada 

Permukaan kontak pangan : semua area permukaan baik wadah, alat potong, meja, 

     dll yang bersentuhan langsung dengan permukaan 

     produk pangan. 

Personal hygiene  : kebersihan pribadi, dalam hal ini karyawan. 

Personnel hygiene  : kebersihan karyawan. 

Post cleaning storage : penyimpanan perkakas setelah dicuci. 

Sanitary (ks.)  : bersih, sehat 

Sanitary accommodation : fasilitas kebersihan, seperti toilet, bak cuci, bak cuci 

      tangan 
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Sanitasi (kb.)  : kebersihan, penjaga kesehatan atau kebersihan 

Sanitizer   : antiseptik, desinfektan 

Soil   : kotoran yang berada tidak pada tempatnya. 

Staff room : ruang ganti karyawan dimana karyawan mengganti 

pakaian outdoor dengan pakaian kerja pada saat sebelum  

mulai bekerja dan sebaliknya pada saat akan pulang kerja. 
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Lampiran 2. Checklist  Lokasi Pabrik  

 

Keterangan:  

 : Bagian yang telah sesuai dengan Persyaratan Umum Sanitasi 
 
 : Bagian yang tidak sesuai dengan Persyaratan Umum Sanitasi atau memerlukan penyempurnaan. 
 

No LOKASI PABRIK Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah pabrik terletak di kawasan industri? 

  •    

Pabrik berlokasi di sekitar 
pemukiman penduduk, jauh 
dari daerah industri. Jika suatu 
saat nanti pabrik akan diperluas 
maka perlu dipindahkan di 
kawasan khusus untuk industri 
sehingga limbahnya tidak 
mengganggu pemukiman 
penduduk 

. 

2 Apakah pabrik terletak di daerah yang rawan  menimbulkan 
pencemaran terhadap makanan? 

  

  

•  

Pabrik berlokasi di sekitar 
pemukiman penduduk, jauh 
dari daerah industri dan 
perusahaan lain yang 
limbahnya berpotensi dapat 
menimbulkan pencemaran 
terhadap produk serta jauh dari 
tempat pembuangan akhir 
sampah, barang bekas dan 
sebagainya. Akan tetapi pabrik 
berada satu bangunan dengan 
kantor pemasarannya. 

Kantor yang terletak di lantai dua 
dapat berpotensi menyebabkan 
pencemaran. Akan lebih baik jika 
pabrik dan fasilitas kantor berada 
pada gedung atau bangunan yang 
berbeda. 

3 Apakah pabrik terletak di daerah yang rawan banjir?   •        
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4 Apakah di sekitar pabrik terdapat penumpukan barang bekas 
atau tempat pembakaran sampah?   •        

5 Apakah sarana jalan di sekitar pabrik telah dikeraskan 
(diaspal)? •          

6 Apakah pabrik memiliki tempat khusus untuk pembuangan 
sampah?  •          

7 Apakah ketersediaan air di pabrik cukup memadai? •         
8 Apakah  pabrik telah memiliki sistem saluran pembuangan air 

yang baik? •          

 

 
Lampiran 3. Checklist  Layout Pabrik 

No LAYOUT PABRIK Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah telah ada pemisahan antara ruangan pokok (untuk 
pengolahan) dengan ruangan pelengkap (untuk administrasi, 
manajemen, dan sebagainya)? 

  •  Ruangan pokok yaitu ruangan 
yang digunakan sebagai tempat 
produksi dan terdapat ruangan 
untuk mencuci alat – alat serta 
toilet yang terletak di lantai 
pertama. Sedangkan ruangan 
pelengkap yaitu ruangan yang 
digunakan sebagai tempat 
administrasi produksi terletak 
di lantai dua. Akan tetapi akses 
masuk ke ruangan pelengkap 
melewati ruangan pokok. 
Sedangkan  fasilitas karyawan 
seperti ruang istirahat terdapat 
di bangunan yang berbeda 
dengan lokasi pabrik yaitu 
bertempat di bangunan depan 
gedung pabrik. 

 Sebaiknya ruangan pokok dan 
ruangan pelengkap memiliki akses 
yang berbeda. 
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2 Apakah layout aliran proses pabrik telah diatur secara efisien? •    Gambar diagram alir proses  
produksi lapis legit dan 
layoutnya dapat dilihat pada 
gambar 3 dan 4. 

  

 
 
Lampiran 4. Checklist  Area Penerimaan  

No AREA PENERIMAAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah area penerimaan terletak dekat dengan gudang bahan 
baku? 

•        

2 Apakah area penerimaan memiliki ruang yang cukup (tidak 
terlalu sempit)? 

•       

3 Apakah pintu masuk bahan baku dipisahkan dengan pintu 
masuk karyawan atau staff? 

•        

4 Apakah terdapat tong sampah di area penerimaan? •        
5 Apakah penerangan di ruang ini cukup? •    Area penerimaan berupa 

halaman sehingga mendapat 
sinar matahari langsung 

  

6 Apakah area penerimaan tetap dijaga selalu bersih?  •   Sebab kadangkala area 
penerimaan juga digunakan 
sebagai tempat menjemur alat-
alat yang dicuci misalnya rak 
pendingin. Area ini juga 
berfungsi sebagai tempat 
meletakkan sandal dan air 
minum (dispenser) 

Penjemuran alat-alat dipindahkan ke 
tempat lain (di gedung 2). Sandal 
diletakkan di rak yang tertutup dan 
dispenser air minum juga 
dipindahkan ke ruangan lain, 
misalnya ruang administrasi.  
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Lampiran 5. Checklist  Area Pengolahan  

No AREA PENGOLAHAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah area pengolahan memiliki pintu masuk yang khusus 
digunakan untuk karyawan pengolah makanan? 

 •   Pintu masuk utama digunakan 
oleh karyawan produksi, 
karyawan non produksi 
(manajemen) juga umum 

Pintu masuk karyawan produksi 
dipisahkan dengan pintu masuk staff 
manajemen dengan cara pembuatan 
tangga di halaman yang menuju ke 
lantai 2 untuk staff manajemen 

2 Apakah proses pengolahan berlangsung di ruangan tertutup?  •   Proses pengolahan berlangsung 
di ruang tertutup, namun pintu 
selalu terbuka 

Perubahan layout pada pintu masuk 
utama (usulan seperti pada Gbr 4) 

3 Apakah lantai area proses pengolahan dijaga agar selalu bersih 
dan kering? 

 •   Pada saat proses pengolahan 
berlangsung, lantai di ruang 
mixing tampak licin dan 
berminyak (greasy) 

Pengaturan jadwal pembersihan 
lantai ditambah dan waktunya 
disesuaikan misalnya mengepel 
lantai pada saat akan istirahat dan 
saat akan selesai bekerja. 

4 Apakah langit-langit di area ini cukup tinggi? •     Kurang lebih 3 meter   
5 Apakah dinding ruang pengolahan halus dan dicat dengan 

warna terang? 
•        

6 Apakah penerangan di area pengolahan cukup?   •  Penerangan di ruang pecah 
telur, mixing, pendinginan dan 
pemotongan cukup sebab 
menggunakan lampu. Akan 
tetapi pada ruang pengovenan 
hanya mengandalkan sinar 
matahari, lampu tidak 
dinyalakan 

Lampu dinyalakan pada saat proses 
produksi berlangsung, jika dirasa 
menimbulkan rasa panas, bisa 
menyalakan sebagian lampu saja. 

7 Apakah terdapat ventilasi yang cukup untuk meminimalisasi 
bau dan uap air? 

•    Terdapat exhaust untuk 
mengeluarkan udara panas 
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8 Apakah ada pembagian ruang untuk masing-masing jenis 
pekerjaan? 

•    Pembagian ruang adalah sbb: 
Rg. pecah telur, Rg. Mixing, 
Rg. Pengovenan, Rg. Transit, 
Rg. Pendinginan, Rg. 
Pemotongan, dan Rg. Cuci 

Ruang transit fungsinya tidak 
diperlukan sebab produk setelah 
selesai dioven dapat langsung 
didinginkan di ruang pendingin.  

9 Apakah ada debu yang terlihat di area proses pengolahan? •    Debu dapat masuk karena pintu 
utama ruang pengolahan 
(khususnya ruang pengovenan) 
selalu terbuka 

Perubahan layout pada pintu masuk 
utama (usulan seperti pada Gbr 4) 

10 Apakah terdapat fasilitas pencucian bahan-bahan dan alat-alat 
di area pengolahan? 

•        

11 Apakah terdapat fasilitas pencucian tangan di dekat pintu 
masuk area pengolahan? 

 •   Fasilitas pencucian tangan  
berada di dalam ruang 
pengolahan (di dekat toilet) 

Penyediaan fasilitas pencucian 
tangan di dekat pintu masuk utama 
(usulan seperti pada Gbr 4) 

12 Apakah alat-alat yang diperlukan dalam proses pengolahan 
semuanya terdapat di ruang pengolahan? 

•        

13 Apakah peralatan yang tidak digunakan (seperti alat yang 
rusak atau sedang menunggu untuk diperbaiki), disimpan di 
tempat lain? 

•        

14 Apakah kulkas (refrigerator) diletakkan di tempat yang sejuk, 
jauh dari panas? 

•        

15 Apakah area pengolahan juga digunakan untuk kepentingan 
lain selain pengolahan, misalnya untuk tempat penyimpanan? 

•    Rg. pengovenan digunakan 
untuk menyimpan kemasan 
sementara. Rg. pengovenan 
kadang-kadang juga digunakan 
sebagai tempat istirahat. Rg. 
pemotongan digunakan untuk 
menyimpan produk jadi yang 
belum diambil dan juga untuk 
menyimpan kemasan.  

Tempat penyimpanan kemasan 
sementara dipindahkan ke ruang 
khusus untuk menyimpan kemasan. 
Karyawan tidak diperbolehkan 
beristirahat di ruang pengovenan 
melainkan di ruang istirahat 
karyawan. Ruang pemotongan 
dipisahkan dengan ruang untuk 
menyimpan kemasan. 

16 Apakah terdapat barang-barang lain yang tidak berhubungan 
dengan proses pengolahan makanan disimpan di area 
pengolahan (misalnya perlengkapan tidur, dsb)? 

 •       

17 Apakah ada lap kotor, taplak meja kotor tergeletak di sekitar 
area proses pengolahan? 

 •       
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Lampiran 6. Checklist  Area Penyimpanan 

No AREA PENYIMPANAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah ada pemisahan tempat penyimpanan antara bahan 
non-pangan dan bahan pangan? 

  •  Pada dasarnya sudah ada 
pemisahan ruang penyimpanan, 
akan tetapi ternyata ruang 
pemotongan digunakan untuk 
menyimpan kemasan, bahan 
penolong (seperti sarung 
tangan, mika, dan sebagainya) 
juga untuk menyimpan produk 
jadi sementara 

Kemasan dan bahan penolong 
disimpan di ruang khusus untuk 
menyimpan kemasan dan bahan 
penolong (pembuatan ruang baru 
seperti pada Gbr. 4). Penerapan 
sistem Just In Time pada proses 
produksi sehingga produk yang 
sudah siap dipasarkan tidak 
menunggu lama untuk segera 
dipasarkan / didistribusikan. 

2 Apakah ada pemisahan antara tempat penyimpanan bahan 
baku dengan bahan penolong dan produk jadi? 

  •  Untuk bahan baku terdapat 
ruang penyimpanan tersendiri, 
tetapi untuk bahan penolong 
dan produk jadi 
penyimpanannya sama-sama di 
ruang pemotongan 

Pemisahan ruang pemotongan 
dengan ruang penyimpanan bahan 
penolong seperti sarung tangan, 
kertas erzat, dsb (Gbr 4.) 

3 Apakah ada pemisahan gudang untuk bahan baku yang 
berbeda? 

  •  Gudang telur terpisah.Tetapi 
untuk gudang gula, margarin 
dan tepung jadi satu 
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4 Apakah area penyimpanan juga menjadi jalan keluar masuk 
untuk kepentingan lain selain penyimpanan dan pengambilan 
bahan? 

•    Area penyimpanan (gudang 
telur, margarin, gula & tepung) 
kadang-kadang menjadi jalan 
keluar masuk karyawan untuk 
menuju ke ruang mixing. Hal 
ini terjadi karena pintu gudang 
tidak tertutup dan gudang telur 
juga berfungsi sebagai area 
proses pecah telur. 

Perubahan layout pada gudang dan 
ruang pecah telur (Gbr. 4) 

5 Apakah semua makanan dan persediaan bahan disimpan 
dengan jarak tertentu dari lantai? 

•    Tepung: 15 cm dari lantai, 
gula:15 cm dari lantai, 
mentega: 5 cm, peti telur: 0 & 5 
cm 

Penetapan batas penyimpanan: bahan 
berjarak minimal 15 cm dari lantai. 

6 Apakah menggunakan palet atau tatakan tertentu untuk 
mencegah bahan langsung bersentuhan dengan lantai? 

•    Menggunakan palet kayu   

7 Apakah bahan baku, bahan penolong maupun produk jadi 
diletakkan dengan jarak tertentu dari dinding gudang? 

  •  Tepung: 15 & 20 cm dari 
dinding, gula: 15 & 0 cm dari 
dinding, mentega: 5 cm dari 
dinding, telur: 0 & 5 cm dari 
dinding, kemasan: 0 cm dari 
dinding. 

Penetapan batas penyimpanan : 
bahan berjarak minimal 15 cm dari 
dinding. 

8 Apakah gudang sejuk, bersih dan memiliki ventilasi yang 
cukup? 

 •   Tidak ada ventilasi, melainkan 
pintu gudang selalu terbuka ke 
arah ruang mixing dan halaman 
luar. 

Pembuatan pintu gudang yang self-
closing serta penambahan sekat pada 
gudang 1 (Gbr 4.) 

9 Apakah lantai gudang bersih dan kering? •        
10 Apakah area penyimpanan penuh sesak sehingga sirkulasi 

udara menjadi tidak baik? 
 •       

11 Apakah penerangan di ruang ini cukup? •       

12 Apakah dinding gudang diubin atau dicat? •    Dinding gudang dicat   
13 Apakah permukaan dinding bertekstur/berpori sehingga 

memungkinkan akumulasi kotoran dan debu? 
 •       

14 Apakah pintu gudang dapat menutup otomatis (self closing)?  •     Pembuatan pintu gudang yang self-
closing. 

15 Apakah ada retak atau celah pada lantai, dinding atau langit-
langit gudang? 

 •       
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langit gudang? 
16 Apakah ada karton atau krat kosong, sampah atau persediaan 

yang sudah kadaluwarsa di dalam gudang? 
 •       

17 Apakah terdapat lemari atau rak di gudang penyimpanan?  •       
18 Apakah tempat penyimpanan untuk bahan berbahaya, 

pestisida dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan baku 
atau produk jadi? 

•        

19 Apakah terdapat ruangan khusus atau lemari khusus untuk 
menyimpan sapu, kain pel, dan bahan-bahan persediaannya? 

  •  Untuk kain pel dan serbet 
disimpan tersendiri (di filing 
cabinet), akan tetapi untuk sapu 
tidak disimpan secara khusus, 
melainkan hanya diletakkan di 
tembok. 

Penyediaan lemari khusus untuk 
menyimpan sapu, kain pel, dan 
bahan-bahan persediaan. 

20 Apakah terdapat barang-barang lain yang tidak berhubungan 
dengan proses pengolahan makanan disimpan di area 
penyimpanan (misalnya perlengkapan tidur, dsb)? 

 •       

21 Apakah pintu gudang selalu ditutup jika sedang tidak 
digunakan? 

 •   Pintu gudang selalu terbuka ke 
arah ruang mixing dan ke arah 
halaman. 

Pembuatan pintu gudang yang self-
closing. 

 
 
Lampiran 7. Checklist  Ruang Ganti Karyawan (Staff Room) 

No RUANG GANTI KARYAWAN (STAFF ROOM) Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Cukupkah ventilasi di area ini?  •     Pemberian ventilasi di ruang ganti 
karyawan (staff room) 

2 Cukupkah penerangan di area ini? •        
3 Apakah ada cukup fasilitas loker yang tersedia?  •     Pembuatan loker untuk masing-

masing karyawan. 
4 Apakah loker tersebut dirawat dengan baik?   - Tidak ada fasilitas loker   

5 Apakah ada laundry box untuk seragam kotor?  •     Penyediaan laundry box di ruang 
ganti karyawan. 



 

 

90 

6 Apakah antara baju outdoor dan seragam kerja disimpan 
terpisah? 

 •     Seragam yang kotor diletakkan di 
laundry box, seragam yang bersih 
diletakkan di loker.  

7 Apakah fasilitas untuk mencuci tangan tersedia dalam jumlah 
cukup? 

•        

8 Apakah fasilitas untuk mencuci tangan terdapat air panas dan 
air dingin? 

 •     Penyediaan fasilitas handwashing 
dengan air panas dan air dingin. 

9 Apakah sabun dan pengering tersedia? •        
10 Apakah ada tempat sampah di dekat ruang istrirahat karyawan 

atau staff room? 
•        

 
 
Lampiran 8. Checklist  Sanitary Accomodation 

No SANITARY ACCOMODATION Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah fasilitas untuk mencuci alat - alat terpisah dari fasilitas 
pencucian tangan (handwashing)? 

•    
  

  

2 Adakah sink atau saluran yang tersumbat?  •       
3 Apakah terdapat toilet dalam jumlah cukup untuk karyawan? •    2 toilet untuk 20 karyawan   
4 Apakah toilet untuk karyawan terpisah dengan toilet untuk 

staff lain (umum)? 
•       

5 Apakah ada pemisahan antara toilet wanita dan pria?  •     Pemisahan toilet pria dan wanita 
(masing-masing 1 toilet). 

6 Apakah terdapat wash bassin yang dapat digunakan setelah 
dari toilet? 

•        

7 Apakah fasilitas cuci tangan (wash bassin) memiliki air panas 
dan dingin? 

 •     Penyediaan fasilitas handwashing 
dengan air panas dan air dingin di 
dekat toilet 

8 Apakah terdapat pengering dekat wash bassin tersebut? •    Pengering berupa serbet   
9 Apakah ada sabun yang cukup di dekat wash bassin? •    Menggunakan sabun cuci piring   

10 Apakah terdapat tong sampah di dekat toilet wanita?  •   Tong sampah ada di dekat 
wastafel untuk kepentingan 
beragam 

Penyediaan tong sampah di dekat 
toilet wanita. 

11 Apakah toilet menghadap ruang pengolahan?  •       
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12 Apakah toilet berjarak cukup dekat dari ruang pengolahan? •        
13 Apakah terdapat sekat pelindung / partisi agar toilet tidak 

langsung berhadapan dengan ruang pengolahan atau ruang 
pencucian alat? 

•        

14 Apakah pintu yang terdapat di area toilet dapat menutup 
otomatis (self-closing)? 

 •     Pembuatan pintu self-closing di area 
toilet. 

15 Apakah ada tanda atau arahan yang jelas agar karyawan 
mencuci tangan saat apabila diperlukan dan sebelum memulai 
pekerjaan? 

 •     Pemberian tanda (direction) untuk 
karyawan agar mencuci tangan 
sesering mungkin berupa poster atau 
Instruksi Kerja. 

 
 
Lampiran 9. Checklist  Prosedur Penerimaan 

No PROSEDUR PENERIMAAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Pada saat penerimaan apakah semua bahan diinspeksi dari 
kerusakan, kebusukan atau kerumunan serangga? 

•    Bahan yang diterima dicek 
secara organoleptis 

  

2 Apakah tanggal pembuatan / kadaluwarsa untuk semua bahan 
diperiksa? 

•        

3 Apakah temperatur penyimpanan yang diperlukan untuk 
semua bahan diperiksa? 

 •     Pemeriksaan temperatur yang 
diperlukan untuk setiap bahan  

4 Apakah wadah (kemasan)/kontainer dan pengangkut dari 
bahan mentah diinspeksi ketika penerimaan? 

•        

5 Apakah jaminan dari supplier tentang kualitas bahan baku?  •     Meminta jaminan kualitas bahan 
baku dari supplier. 

6 Apakah bahan disimpan dalam kemasan atau wadah yang 
bersih? 

•        

7 Apakah karton, kontainer, krat, dsb dipindahkan dari area 
penerimaan dengan segera? 

•        

8 Apakah bahan mentah dicuci atau dibersihkan secukupnya 
untuk menghilangkan kotoran dan kontaminasi lainnya? 

•    Khususnya untuk telur, yang 
terlihat kotor akan dicuci 
terlebih dahulu 

  

9 Apakah pada bagian bawah rak bahan-bahan diberi kode 
tanggal penerimaan saat penerimaan? 

•       
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Lampiran 10. Checklist  Prosedur Penanganan (Handling Practices) 

No PROSEDUR PENANGANAN (HANDLING PRACTICES) Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah pada saat memegang bahan seperti telur, gula, 
margarine, tepung menggunakan tangan telanjang (tanpa 
sarung tangan atau alat apapun? 

 •   Untuk memegang telur 
menggunakan sarung tangan, 
untuk memegang bahan-bahan 
yang lain menggunakan alat 
misalnya sendok 

  

2 Apakah karyawan meniup makanan, plastik dsb pada saat 
proses pengolahan/pengemasan? 

 •       

3 Apakah karyawan menggunakan sarung tangan selama proses 
pengolahan? 

  •  Pada proses pecah telur dan 
pemotongan serta pengemasan 
karyawan menggunakan sarung 
tangan. Tetapi pada proses 
lainnya tidak. 

Pencucian tangan sesering mungkin 
dilakukan sebagai ganti penggunaan 
sarung tangan. 

4 Apakah karyawan menggunakan penutup rambut selama 
proses pengolahan? 

•        

5 Apakah karyawan menggunakan seragam selama proses 
pengolahan? 

•        

6 Apakah karyawan menggunakan sepatu selama proses 
pengolahan? 

  •  Sepatu (dari bahan karet) 
digunakan oleh karyawan di 
bagian pecah telur. Untuk 
karyawan yang bekerja di 
bagian lain menggunakan 
sandal (dari bahan karet juga) 

Sandal yang digunakan tidak boleh 
licin dan penggunaannya tidak boleh 
bertukar pakai serta dikhususkan 
hanya untuk digunakan selama dalam 
ruang produksi. 

7 Apakah ada penanganan khusus untuk tetap menjaga agar 
makanan yang telah masak terpisah dengan bahan mentah 
selama proses pengolahan? 

 •   Tidak ada penanganan khusus, 
tetapi pada kenyataannya 
memang tidak memerlukan 
penanganan khusus sebab 
bahan mentah disimpan di 
ruang yang berbeda 
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bahan mentah disimpan di 
ruang yang berbeda 

8 Apakah semua makanan yang sudah jadi dan akan didinginkan 
atau disimpan dijaga agar selalu tertutup? 

 •   Pada saat produk sudah matang 
diangkut menggunakan trolly 
dalam keadaan terbuka, setelah 
itu di ruang transit juga 
dibiarkan terbuka (padahal 
pintu ruang transit terbuka) 

Memberi penutup pada produk saat 
diangkut dengan trolly. 

9 Apakah bak cuci (sinks) untuk mencuci alat digunakan untuk 
mencuci tangan karyawan, untuk mencuci kain pel atau 
membuang air bekas untuk mengepel? 

 •       

10 Apakah alas pemotong dalam keadaan baik: tidak terbelah, 
terpotong atau berlubang? 

•        

11 Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi makanan 
diletakkan di lantai? 

 •       

12 Apakah senyawa beracun seperti pestisida atau cleaning 
agents disimpan di area proses pengolahan makanan? 

•    Sabun untuk cuci tangan 
disimpan di area pengolahan 
(area pengolesan loyang) 

  

13 Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu sebelum 
digunakan untuk pergantian penggunaan? 

•    Dengan cara disemprot dengan 
alkohol 70% 

  

14 Apakah alas pemotong dibersihkan dan disanitasi antar 
pergantian penggunaan? 

•        

15 Apakah wadah gula, timbangan, mangkok dsb bersih saat 
digunakan? 

•        

16 Apakah ada kegiatan kebersihan seperti menyapu atau 
membersihkan debu dilakukan pada saat proses pengolahan 
makanan? 

•      Menyapu atau membersihkan debu 
tidak boleh dilakukan pada saat 
proses pengolahan berlangsung, 
melainkan setelah semua proses telah 
benar-benar selesai. 

17 Apakah terdapat sampah berserakan atau tong sampah dalam 
keadaan over full di ruang pengolahan? 

 •       
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Lampiran 11. Checklist  Prosedur Penyimpanan 

No PROSEDUR PENYIMPANAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah bahan yang diterima langsung disimpan? •        
2 Apakah bahan yang mudah rusak disimpan di refrigerator?   •  Bahan seperti keju disimpan di 

refrigerator, tetapi telur tidak 
karena dengan maksud segera 
digunakan 

Telur harus benar-benar segera 
digunakan (maks. 2 hari sejak 
pengiriman) agar menjamin telur 
tetap segar. 

3 Apakah persediaan bahan disimpan dengan cara yang rapi dan 
teratur? 

•        

4 Apakah ada pengaturan temperatur dan kelembaban di 
gudang? 

 •     Dilakukan control terhadap 
temperatur dan kelembaban yang 
sesuai untuk gudang. 

5 Jika ada, apakah temperatur dan kelembaban sesuai dengan 
tipe bahan tersebut? 

  _ Tidak ada pengaturan 
temperatur dan kelembaban di 
gudang 

  

6 Apakah penumpukan barang atau karton sesuai dengan yang 
ditetapkan? 

•        

7 Apakah jarak antara dinding dengan bahan sudah sesuai 
dengan yang ditetapkan? (sekurang-kurangnya 5 cm) 

  •  Tepung: 15 & 20 cm dari 
dinding, gula: 15 & 0 cm dari 
dinding, mentega: 5 cm dari 
dinding, telur: 0 & 5 cm dari 
dinding, kemasan: 0 cm dari 
dinding 

Penetapan batas penyimpanan : 
bahan berjarak minimal 15 cm dari 
dinding. 

8 Apakah jarak antara lantai dengan bahan sudah sesuai dengan 
yang ditetapkan? (sekurang-kurangnya 15 cm) 

  •  Tepung: 15 cm dari lantai, 
gula:15 cm dari lantai, 
mentega: 5 cm, peti telur: 0 & 5 
cm 

Penetapan batas penyimpanan : 
bahan berjarak minimal 15 cm dari 
lantai. 

9 Apakah jarak antara langit-langit dengan bahan sudah sesuai 
dengan yang ditetapkan? (sekurang-kurangnya 60 cm) 

•    Jarak antara bahan dengan 
langit-langit > 1 meter 

  

10 Apakah dalam gudang terjadi overloaded?  •       
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11 Apakah penyimpanan dan pengambilan bahan baku, pengemas 
dan produk jadi menggunakan sistem FIFO (First In First 
Out)? 

•        

12 Apakah alat pengangkut (trolly) untuk mengangkut bahan, 
bersih? 

•        

13 Apakah ada pengecekan secara berkala untuk memastikan 
bahan yang disimpan masih dalam keadaan baik (tidak 
rusak/busuk)? 

•    Laporan inspeksi periodik ± 1 
bulan sekali 

  

14 Apakah bahan disimpan dalam waktu yang cukup lama?   •  Gula: 2 minggu, Tepung: 1 
bulan, Margarin: 1 bulan, 
Telur: •  2 hari, Pengawet: 5 
bulan, Baking powder: 2 bulan 

  

15 Apakah semua senyawa berbahaya seperti pestisida, cleaning 
agents, dsb disimpan di wadah aslinya atau dengan jelas diberi 
label? 

  •  Pestisida tidak digunakan, 
sabun cuci tangan dan karbol 
tidak diberi label, Alkohol dan 
Porstex diberi label 

Pemberian label yang jelas pada 
sabun cuci tangan dan karbol. 

16 Apakah senyawa berbahaya ini disimpan di lemari khusus 
terpisah dari makanan? 

  •  Tidak disimpan di lemari 
khusus, tetapi terpisah dari 
bahan makanan 

Pembuatan lemari khusus untuk 
bahan-bahan berbahaya ini. 

 
 
Lampiran 12. Checklist  Alat Kebersihan dan Cleaning Agents 

No ALAT KEBERSIHAN & CLEANING AGENTS Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah kain yang digunakan untuk mengelap meja, kursi, dsb 
bersih dan sudah disanitasi? 

  •  Bersih tetapi tidak disanitasi Kain lap dan sebagainya dapat 
disanitasi menggunakan air panas. 

2 Apakah terdapat alat-alat kebersihan yang cukup untuk 
kegunaan pembersihan gedung seperti sapu, ingkrak, kain pel, 
wiper, kemucing? 

•        

3 Apakah lantai, porselen dibersihkan dengan cairan pembersih 
khusus? 

•        

4 Apakah kaca dibersihkan dengan cairan pembersih kaca? •        
5 Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pencucian perkakas? 
 •   Tidak ada penggunaan air 

panas untuk mencuci perkakas 
Penyediaan air panas untuk 
pencucian perkakas sebagai proses 
sanitasi. 
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sanitasi. 

6 Apakah deterjen selalu tersedia atau apakah wadah deterjen 
berisi deterjen dalam jumlah cukup setiap waktu? 

  •  Deterjen yang digunakan dalam 
bentuk kemasan sachet 

  

7 Apakah deterjen yang digunakan untuk mencuci alat-alat 
dapat membersihkan dan melarutkan semua kotoran, lemak 
dan sisa makanan? 

•        

8 Adakah sabun untuk mencuci tangan? •       
9 Adakah sanitizer untuk mensanitasi peralatan? •    Menggunakan alkohol 70%   

10 Adakah hand sanitizer untuk mensanitasi tangan pekerja?  •   Tidak ada hand sanitizer, hanya 
menggunakan alkohol 70% 

Penggunaan hand sanitizer (usulan 
pembuatan homemade hand sanitizer 
pada Lampiran 31) 

11 Apakah alat-alat seperti keranjang, rak, sikat dan scrapper 
bersih? 

 •   Rak perkakas tidak terlihat 
bersih sebab disimpan di ruang 
terbuka dekat halaman sehingga 
memungkinkan debu menempel 

Pintu ruang penyimpanan perkakas 
ditutup agar debu tidak masuk, selain 
itu rak perkakas dibersihkan secara 
berkala --> Jadwal Pembersihan alat 
dan perkakas. 

12 Apakah air yang digunakan untuk mencuci peralatan aman?   •  Belum ada pengujian khusus   
13 Apakah air bekas pencucian dapat atau berpotensi 

mengkontaminasi kembali alat-alat yang sudah bersih atau 
mengkontaminasi air bersih? 

 •       

 
 
 
Lampiran 13. Checklist  Metode Pembersihan dan Pencucian 

No METODE PEMBERSIHAN  & PENCUCIAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah ada pengaturan temperatur untuk pencucian, 
pembilasan dan sanitasi? 

 •     Dilakukan pengaturan temperatur 
saat pencucian, pembilasan dan 
sanitasi dan temperatur tersebut 
dikontrol dengan benar. 

2 Apakah temperatur dari pembilasan akhir setidaknya 770C?   •  Tidak ada pengaturan 
temperatur 
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3 Apakah perkakas dikerik (scrapped) dari kotoran atau sisa 
makanan terlebih dahulu sebelum dicuci? 

•    Tetapi tidak menggunakan 
scrapper melainkan disemprot 
dengan air bertekanan 
menggunakan selang air 

  

4 Apakah perkakas dengan sisa-sisa yang sudah mengering 
direndam terlebih dahulu sebelum dicuci? 

•        

5 Apakah konsentrasi deterjen tetap setiap kali pencucian?   •  Mulanya tetap yaitu 10 sachet 
deterjen dalam 1 ember air, 
tetapi setelah itu jika kurang 
akan disesuaikan dengan 
kebutuhan 

Penetapan konsentrasi yang tepat dan 
tidak berubah-ubah untuk setiap kali 
pencucian. 

6 Apakah perkakas yang masih kotor dan yang sudah bersih 
ditangani oleh orang yang berbeda? 

  •  Ditangani oleh orang yang 
sama, akan tetapi dalam waktu 
yang berbeda (setelah selesai 
mencuci baru kemudian 
menangani perkakas) 

Sebisa mungkin ditangani oleh orang 
yang berbeda agar perkakas yang 
sudah bersih segera tertangani. 

7 Apakah konsentrasi larutan sanitizer sesuai dengan masing-
masing spesifikasi penggunaan? 

  •  Belum digunakan sanitizer 
pada saat pencucian 

  

8 Apakah peralatan dibersihkan dengan menggunakan alat-alat 
yang benar? 

•        

9 Apakah peralatan dibersihkan dengan cara-cara yang benar? •      Penyaranan metode pencucian 5 
tahap (seperti pada konsep) 

 
 
Lampiran 14. Checklist  Penyimpanan Setelah Pencucian (Post Cleaning Storage) 

No POST CLEANING STORAGE Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah wadah-wadah yang tidak digunakan bersih, disanitasi 
dan disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi? 

  •  Bersih, tetapi tidak disimpan di 
lemari tertutup dan tidak 
disanitasi 

Rak perkakas atau lemari untuk 
menyimpan perkakas diberi penutup 
dari plastik agar tidak berdebu. 

2 Apakah rak wadah ataupun rak perkakas bersih?  •   Sebab rak  tidak tertutup dan 
diletakan di ruangan terbuka 
dekat dengan halaman 

Pintu ruang penyimpanan perkakas 
ditutup dan pemberian penutup dari 
plastik pada rak perkakas. 
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3 Apakah mulut wadah / permukaan kontak perkakas yang 
sudah dicuci menyentuh lantai? 

•    Bibir ember wadah adonan 
menyentuh lantai 

Ember tidak diletakkan di lantai 
melainkan dikeringkan menggunakan 
lap yang bersih dan kering. 

4 Apakah perkakas yang sudah kering disimpan terlebih dahulu 
dari yang masih basah? 

 •     Perkakas yang sudah bersih segera 
disimpan agar tidak terkontaminasi 
kembali. 

5 Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih dan kering 
untuk mencegah kontaminasi nantinya? 

 •   Ruang penyimpanan perkakas 
jadi satu dengan ruang cuci 
hanya diberi sekat 

Ruang penyimpanan perkakas yang 
menjadi satu dengan ruang cuci tidak 
menjadi masalah, asal rak perkakas 
dijaga agar selalu bersih dan kering. 

6 Apakah ada residu makanan, residu deterjen atau bau 
makanan tersisa pada perkakas setelah pencucian? 

 •      

7 Apakah ada peralatan yang diletakkan atau disimpan di atas 
lantai? 

•    Ember dan loyang Ember dan loyang tidak diletakkan di 
lantai melainkan di rak perkakas 
dengan dikeringkan terlebih dahulu. 

8 Apakah wadah-wadah disimpan di atas rak atau digantung? •        
 
 
 
Lampiran 15. Checklist  Jadwal Pembersihan Gedung dan Sekitar 

No JADWAL PEMBERSIHAN GEDUNG DAN SEKITAR Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah area sekitar gedung dan halaman bersih dari sampah 
dan kotoran? 

  •  Karena sekitar pabrik adalah 
pemukiman penduduk sehingga 
cukup sulit untuk dikendalikan 

Pintu ruang pengolahan harus selalu 
tertutup agar debu, asap atau udara 
kotor dari pemukiman tidak masuk 

2 Apakah rumput dan tanaman liar dipangkas secara rutin?   •  Tidak ada rumput dan tanaman 
liar 

  

3 Apakah selokan di sekitar gedung dibersihkan secara rutin?  •     Pengaturan Jadwal Pembersihan 
gedung terutama pembersihan 
selokan. 

4 Apakah lantai dibersihkan secara teratur setidaknya setiap hari 
atau saat kotor? 

•        

5 Apakah dinding dibersihkan secara teratur setidaknya satu 
minggu sekali atau saat kotor? 

•        
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6 Apakah dinding kaca dibersihkan secara teratur setidaknya 
satu minggu sekali atau saat kotor? 

•        

7 Apakah langit-langit dibersihkan secara teratur setidaknya satu 
bulan sekali atau saat terdapat sarang laba-laba atau kotoran 
lain? 

 •     Pengaturan Jadwal Pembersihan 
gedung terutama pembersihan langit 
- langit. 

8 Apakah lampu dibersihkan secara teratur atau pada saat 
terlihat mulai kotor? 

 •     Pengaturan Jadwal Pembersihan 
gedung terutama pembersihan lampu. 

9 Apakah Air Conditioner (AC) dibersihkan atau diservis secara 
teratur? 

•        

10 Apakah pintu, jendela, lubang angin dan tangga dibersihkan 
secara teratur? 

•        

 
 
 
Lampiran 16. Checklist  Jadwal Pembersihan dan Pencucian Alat 

No JADWAL PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN ALAT Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah ada sisa-sisa di oven yang tidak dibersihkan? •      Pengaturan Jadwal Pembersihan alat 
terutama oven. 

2 Apakah ada jadwal pembersihan dan pencucian yang rutin? •        
3 Apakah semua peralatan yang tidak digunakan secara rutin 

dibersihkan? 
 •     Pengaturan Jadwal Pembersihan alat 

terutama alat-alat yang tidak 
digunakan secara rutin. 

4 Apakah alat-alat tajam seperti pisau dibersihkan dengan baik 
sebelum disimpan kembali? 

•        

5 Apakah roda dari trolly dicuci setiap selesai proses?  •     Pengaturan Jadwal Pembersihan alat 
terutama trolly. 

6 Apakah palet bebas dari debu dan kotoran?  •     Palet dibersihkan sesering mungkin 
◊  Usulan Jadwal Pembersihan Alat 

7 Apakah palet didisain untuk memudahkan pembersihan lantai 
di bawahnya? 

 •     Pembuatan palet beroda dengan 
tinggi 15 cm untuk memudahkan 
pembersihan. 

8 Apakah exhaust dibersihkan secara teratur?  •     Pengaturan Jadwal Pembersihan alat 
terutama exhaust. 
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9 Apakah semua permukaan kontak pangan (termasuk peralatan 
dan wadah) dibersihkan secara rutin untuk mencegah 
kontaminasi? 

•        

Lampiran 17. Checklist  Pembuangan Limbah 

No PEMBUANGAN LIMBAH Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah sampah non-makanan dan sampah makanan 
dikumpulkan secara terpisah? 

  •  Ada  yang dipisahkan dan ada 
yang tidak 

Pembedaan tong sampah untuk 
sampah pangan dan non-pangan. 

2 Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan ukuran 
yang cukup? 

•        

3 Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik? •        
4 Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin (dibuang ke 

tempat sampah utama) paling tidak setiap hari? 
•        

5 Apakah sampah seperti karton, kemasan rusak dikumpulkan di 
tempat terpisah dan kemudian dibuang? 

•        

6 Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik? •        
7 Apakah tempat sampah diperbaiki jika rusak? •        
8 Apakah sampah berserakan di sekitar area pengolahan?  •       
9 Apakah tempat sampah di area proses pengolahan foot-

operated atau dapat menutup sendiri (self-closing)? 
  •  Tempat sampah self-closing 

tetapi tidak foot-operated 
Penyediaan tempat sampah yang self-
closing dan foot-operated 

10 Apakah permukaan luar tempat sampah bersih? •        
11 Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di dekat tempat 

sampah? 
 •       

12 Apakah ada kotak kosong, krat kosong, dsb berserakan di 
sudut ruangan, di bawah tangga, dsb? 

 •       

13 Apakah sampah yang belum dibuang ke bak penampungan 
sampah (sampah yang belum dibawa keluar gedung) 
diletakkan dengan baik, tidak berserakan dan di tempat yang 
benar? 

•    Sampah dari seluruh gedung 
dikumpulkan terlebih dahulu 
dan diletakkan di halaman 
depan 

  

14 Apakah pembakaran sampah pabrik dilakukan jauh dari lokasi 
pabrik? 

•        
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Lampiran 18. Checklist  Pengendalian Hama (Pest Control) 

No PENGENDALIAN HAMA (PEST CONTROL) Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Adakah tanda-tanda telur serangga di dekat tempat sampah 
atau tempat kumpulan sampah? 

 •     
  

2 Apakah ada hama (pest) terlihat di sekitar atau halaman 
gedung? 

•      Halaman dan area sekitar gedung 
perlu dijaga kebersihannya agar tidak 
sampai ada genangan air atau sampah 
yang menumpuk sehingga dapat 
mengundang masuknya hama. 

3 Apakah ada tanda-tanda keberadaaan hama di ruang staff?  •       
4 Apakah ada tanda-tanda keberadaaan hama di gudang? •      Gudang dibersihkan setiap hari dan 

pembutan palet beroda diperlukan 
agar bagian bawah palet dapat 
dibersihkan secara  teratur. 

5 Apakah ada tanda-tanda keberadaaan hama di ruang 
pengolahan? 

 •     
  

6 Apakah ada tanda-tanda pest infestation (seperti bertelur, 
kotoran, dsb) di dalam gedung? 

•    Di ruang transit ada bau telur 
kecoa pada saat pengamatan 

Perlu dilakukan kontrol rutin, dan 
jika didapati ada telur atau kotoran 
kecoa harus segera dibersihkan. 

7 Apakah tampak di area pekarangan pabrik atau area 
pengolahan hewan seperti anjing dan kucing? 

 •     
  

8 Apakah ada area di dalam ruangan yang dapat menjadi tempat 
persembunyian hama? 

•    Di gudang atau kamar mandi 
atau di tumpukan kemasan 

Gudang dibersihkan secara rutin dan 
dijaga agar tidak overload. Kamar 
mandi juga secara rutin dan 
dibersihkan dan ditutup jika tidak 
sedang dipakai. Selain itu pintu area 
kamar mandi juga harus selalu 
tertutup untuk mencegah   tikus tidak 
masuk ke ruang produksi. 
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9 Adakah ada pencegahan di dalam gedung untuk mencegah 
hama masuk? 

•    Dengan cara menutup pintu 
kamar mandi setelah pulang 
kerja   

10 Apakah dilakukan pengendalian hama secara rutin?  •     Pengendalian hama dilakukan secara 
rutin dengan cara memasang jebakan 
tikus untuk mencegah hama tikus. 

11 Apakah ada peta yang jelas mengenai letak jebakan hama?   •  Belum ada jebakan hama   
12 Apakah ada jadwal rutin untuk pengecekan hama?  •     Pengadaan jadwal rutin untuk 

mengecek jebakan hama. 
13 Adakah genangan air di sekitar halaman? •      Menjaga agar sampai ada genangan 

air, jika ada segera dikeringkan. 
 
 

Lampiran 19. Checklist  Kesehatan Karyawan 

No KESEHATAN KARYAWAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit 
pernafasan? 

•    Sesak napas / asma Pemeriksaan rutin misal 6 bulan 
sekali terhadap kesehatan karyawan. 

2 Apakah ada pengolah makanan menderita atau baru saja 
sembuh dari penyakit menular atau penyakit yang disebabkan 
karena makanan (food-borne disease)? 

•    Sakit flu atau batuk Karyawan yang sakit atau baru saja 
sembuh dari sakit diharuskan 
melapor dan jika parah harus 
diistirahatkan. 

3 Apakah karyawan yang diamati batuk atau bersin pada 
makanan? 

 •       

 
 
Lampiran 20. Checklist  Kebiasaan Karyawan 

No KEBIASAAN KARYAWAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 
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1 Apakah karyawan pengolah makanan yang diamati memegang 
hidung atau jerawat, atau menggaruk kepala atau wajah? 

•      Mengingatkan karyawan agar tidak 
memegang hidung atau jerawat, atau 
menggaruk kepala atau wajah. 
Karyawan diharuskan memakai tutup 
kepala. Jika tidak sengaja memegang 
hidung atau jerawat atau keringat 
segera mencuci tangan. 

2 Apakah karyawan pengolah makanan merokok selama proses 
pengolahan makanan? 

 •       

3 Apakah karyawan pengolah makanan mengunyah permen 
karet selama proses pengolahan makanan? 

 •       

4 Apakah karyawan pengolah makanan makan atau minum 
selama proses pengolahan makanan di ruang pengolahan? 

•      Mengingatkan karyawan agar tidak 
makan minum selama proses 
produksi berlangsung. Karyawan 
juga dilarang membawa makanan 
dan minuman ke dalam ruang 
produksi, serta tidak diperkenankan 
menyimpan makanan dalam loker. 

5 Apakah karyawan pengolah makanan menggunakan parfum 
yang berbau menyengat? 

 •       

6 Apakah karyawan wanita pengolah makanan ada yang 
menggunakan make up berlebihan sehingga berpotensi 
mengkontaminasi makanan? 

 •       

 
 
Lampiran 21. Checklist  Protective Clothing 

No PROTECTIVE CLOTHING Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah karyawan menggunakan sarung tangan?   •  Ya untuk karyawan yang 
memotong atau mengemas 
produk, sedang untuk kegiatan 
yang lain tidak 

  

2 Apakah sarung tangan yang digunakan sekali pakai? •    Dari bahan plastik   
3 Apakah karyawan menggunakan penutup rambut? •        
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4 Apakah karyawan menggunakan sepatu?   •  Sepatu hanya digunakan pada 
saat karyawan memasuki ruang 
pendingin dan ruang potong, 
selain itu hanya menggunakan 
sandal 

  

5 Apakah karyawan menggunakan seragam tertutup? •        
6 Apakah karyawan menggunakan jas lab selama di ruang steril?   •  Tidak selalu Memberi peringatan agar jas dan 

perlengkapan selalu dipakai saat 
memasuki ruang steril. 

7 Apakah karyawan menggunakan sepatu lab selama di ruang 
steril? 

•        

 
 
Lampiran 22. Checklist  Praktek – Praktek Sanitasi Karyawan 

No PRAKTEK-PRAKTEK SANITASI KARYAWAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah karyawan meniup makanan, plastik dsb pada saat 
mengolah atau mengemas makanan? 

 •       

2 Apakah tangan dari pengolah makanan dicuci bersih pada 
awal saat akan bekerja dan setiap saat bila diperlukan? 

  •  Lihat hasil kuesioner Pemberian poster agar karyawan 
mencuci tangan sesering mungkin. 

3 Apakah tangan pengolah makanan disanitasi dengan 
potassium permanganat (KMnO4) atau larutan sanitizer 
terlebih dahulu? 

  •  Disanitasi menggunakan 
Alkohol 70% 

Penyaranan penggunaan hand 
sanitizer (Lampiran  31), karena 
alkohol saja dianggap menyebabkan 
tangan menjadi kering. 

4 Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi akibat luka 
terbakar, atau karena benda tajam dan tetap mengolah 
makanan tanpa menutup lukanya terlebih dahulu? 

 •       

5 Apakah tangan dicuci setelah bersin atau batuk (sekalipun 
sudah menggunakan sapu tangan)? 

 •     Segera mencuci tangan setelah bersin 
atau batuk. 

6 Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong secara teratur dan 
tidak dicat? 

  •  Lihat hasil kuesioner Pemeriksaan kuku secara berkala. 

7 Apakah semua karyawan berseragam? •        
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8 Apakah seragam dicuci tiap hari?   •  Lihat hasil kuesioner Penyediaan fasilitas laundry untuk 
mencuci seragam karyawan, 
sehingga pakaian kerja tidak perlu 
dibawa pulang. 

9 Apakah semua karyawan pria dicukur dan rambut dipotong 
pendek (di atas telinga)? 

•        

10 Apakah rambut ditutup dengan topi, jaring rambut atau syal? •        
11 Apakah pengolah makanan bebas dari bau badan?   •  Lihat hasil kuesioner Karyawan diperbolehkan 

menggunakan deodoran secukupnya. 
12 Pernahkah karyawan yang diamati meludah di lantai, di wash 

bassin atau di tempat sampah? 
 •       

13 Apakah serbet untuk mengeringkan perkakas atau wadah 
makanan digunakan untuk mengelap keringat atau digunakan 
sebagai pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

 •       

14 Apakah pengolah makanan menggunakan saputangan yang 
bersih? 

•        

15 Apakah pengolah makanan menggunakan jam tangan, gelang, 
anting atau perhiasan lain saat mengolah makanan? 

  •  Lihat hasil kuesioner Jam tangan, gelang, anting atau 
perhiasan disimpan di loker terlebih 
dahulu sebelum bekerja. 

16 Apakah karyawan memiliki sandal masing-masing dan tidak 
saling bertukar pakai? 

•        

17 Apakah karyawan memiliki seragam masing-masing dan tidak 
saling bertukar pakai? 

•        

18 Apakah pernah terlihat karyawan tidak menggunakan sandal 
di ruang pengolahan? 

•      Mengingatkan karyawan agar 
mengenakan perlengkapan yang 
seharusnya dipakai di ruang 
pengolahan. 

19 Apakah pernah terlihat karyawan tidak menggunakan 
perlengkapan yang seharusnya di ruang pemotong maupun 
pendingin? 

•      Mengingatkan karyawan agar 
mengenakan perlengkapan yang 
seharusnya dipakai di ruang 
pengolahan. 

20 Adakah orang lain yang tidak berkepentingan berada di ruang 
pengolahan, pemotongan atau ruang lain pada saat proses 
berlangsung? 

•      Memberi peringatan agar orang lain 
yang tidak berkepentingan tidak 
berada di ruang pengolahan. 
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Lampiran 23. Checklist  Peralatan, Mebel dan Perkakas 

No PERALATAN, MEBEL DAN PERKAKAS Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah peralatan yang rusak segera diperbaiki? •        
2 Apakah semua sambungan dan lipatan pada peralatan dapat 

mengakumulasi kotoran? 
•      Membersihkan peralatan secara teliti 

hingga ke sambungan dan lipatannya 
secara rutin ◊  Jadwal Pembersihan 
alat. 

3 Apakah semua peralatan dengan mudah dibongkar dan 
dipasang kembali untuk tujuan pembersihan? 

 •     Sedikit demi sedikit mengganti 
peralatan dengan yang mudah 
dibongkar pasang. Akan tetapi dapat 
dilakukan juga dengan 
membersihkan secara Clean Out of 
Place (COP) 

4 Apakah permukaan peralatan halus serta bebas dari lubang 
dan celah? 

 •     Sedapat mungkin mengganti 
perkakas dengan material yang bebas 
dari lubang dan celah serta cocok 
digunakan oleh industri pangan 
seperti misalnya material dari bahan 
stainless steel. Jika belum dapat 
dilakukan penggantian maka 
perkakas harus sesering mungkin 
dibersihkan dan jika ada sedikir 
kerusakan harus segera diganti 
dengan yang baru. 

5 Apakah peralatan didisain dan dikonstruksi untuk menghindari 
pencemaran pangan dari pelumas, pecahan logam, dll? 

 •     Pelumasan pada mixer sebaiknya 
tidak berlebihan. Pada saat mengoles 
adonan karyawan sebaiknya 
mengamati apakah ada pecahan 
logam atau kontaminasi fisik lainnya. 

6 Apakah trolly yang digunakan untuk mengantar makanan 
bersih dan bebas dari kotoran? 

  •  Trolly yang digunakan tampak 
bersih namun tidak tertutup 
sehingga memungkinkan 
produk dapat terkontaminasi 

Memberi penutup pada produk saat 
diangkut dengan trolly. 
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7 Apakah antar peralatan memiliki jarak tertentu satu sama lain 
dan tidak saling menempel? 

•        

8 Apakah antara peralatan dan dinding terdapat jarak tertentu? •        
9 Apakah ada peralatan – peralatan langsung menyentuh lantai?  •       

10 Apakah semua peralatan terutama yang permukaannya 
mengalami kontak dengan makanan terbuat dari bahan yang 
tidak beracun dan tidak korosif serta dapat dibersihkan? 

 •     Sedapat mungkin mengganti 
perkakas dengan stainless steel. 

11 Apakah kipas angin dan exhaust diletakkan dengan benar 
untuk mencegah kontaminasi terhadap pangan, permukaan 
kontak pangan atau bahan pengemas? 

 •   Kipas angin diletakkan di dekat 
oven yang digunakan juga 
untuk mengoleskan adonan 

Kipas angin sebaiknya diletakkan di 
dinding bagian atas dan tidak terlalu 
dekat dengan produk yang diolah, 
serta dibersihkan secara rutin. 

12 Apakah kereta yang digunakan untuk membawa makanan 
(alat transportasi makanan) selama proses pengolahan 
dirancang untuk dapat mencegah kontaminasi? 

 •   Trolly yang digunakan tidak 
berpenutup 

Memberi penutup pada produk saat 
diangkut dengan trolly. 

13 Apakah ada tanda-tanda pengelupasan cat atau karat pada 
peralatan? 

•    Pada ember wadah adonan 
mixing 

Sedapat mungkin mengganti 
perkakas dengan stainless steel. 

14 Apakah instrumen-instrumen seperti termometer, timbangan 
dikalibrasi secara rutin? 

 •     Melakukan kalibrasi secara rutin 
misal 6 bulan sekali. 

 
 
Lampiran 24. Checklist  Interior Gedung 

No INTERIOR GEDUNG Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah dinding dekat area pencucian diubin dengan cukup 
agar mudah dibersihkan? 

 •     Pengubinan dinding dekat area 
pencucian 

2 Apakah dinding mudah dibersihkan?   •  Tidak semua ruang 
menggunakan cat yang mudah 
dibersihkan, hanya ruang 
transit, pendingin dan 
pemotong saja yang 
menggunakan cat khusus 
industri. 

Sedapat mungkin mengecat ulang 
seluruh ruang produksi dengan cat 
khusus industri yang dapat 
dibersihkan. Jika hal ini belum dapat 
dilakukan, maka dapat dilakukan 
dengan  menjaga agar dinding tidak 
sampai terkena kotoran yang sulit 
dibersihkan. 

3 Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan sarang 
laba-laba? 

•        
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laba-laba? 
4 Apakah dinding dicat dengan warna terang? •        
5 Apakah semua lantai (kecuali staff room) bersifat tahan lama, 

kedap air dan mudah dibersihkan? 
•        

6 Apakah lantai ruang cuci memiliki kemiringan tertentu ke arah 
saluran air? 

•        

7 Apakah lantai yang retak segera diperbaiki?   •  Belum pernah terjadi   
8 Apakah langit-langit mudah dibersihkan (dapat dijangkau / 

tidak terlalu tinggi)? 
•        

9 Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk mencegah 
akumulasi kelembaban? 

•        

10 Apakah pintu-pintu diberi tabir?   •  Tidak semua, hanya pintu 
antara ruang transit dan ruang 
pendingin, juga pintu antara 
ruang pendingin dan ruang 
packing saja yang diberi tabir. 

  

11 Apakah luas bangunan pabrik sesuai dengan keperluan?   •  Sebenarnya ya, tapi lantai atas 
digunakan untuk kantor 
(keperluan selain pabrik) 

  

12 Apakah bangunan pabrik memikili ruang cukup untuk 
penempatan dan penyimpanan alat-alat dan bahan-bahan yang 
digunakan untuk keperluan pemeliharaan sanitasi gedung? 

 •     Dapat digunakan lemari khusus yang 
tertutup untuk menyimpan peralatan 
sanitasi. Lemari ini dapat diletakkan 
di ruang kosong dekat toilet. 

13 Apakah disain pabrik memungkinkan adanya pemisahan 
operasi yang dapat menyebabkan kontaminasi (dapat berupa 
pemisahan lokasi, waktu, partisi, dll) 

•        

14 Dapatkah tetesan dari pipa, peralatan atau saluran air 
mengkontaminasi atau berpotensi dapat mengkontaminasi 
pangan, permukaan kontak dengan pangan, atau bahan 
pengemas? 

 •       

15 Apakah luas ruang pengolahan cukup untuk jumlah karyawan 
yang ada sehingga tidak berdesak-desakan dan tidak 
menimbulkan kemacetan? 

•        

16 Apakah jarak atau ruang gerak cukup dan tidak menghalangi 
karyawan untuk melakukan pekerjaannya dan melindungi dari 
kontaminasi? 

•        
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kontaminasi? 

 
 
 
Lampiran 25. Checklist  Ventilasi 

No VENTILASI Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah terdapat ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari 
dapat masuk? 

•        

2 Apakah ventilasi yang ada dapat membuat area kerja menjadi 
nyaman dan sejuk? 

 •     Penambahan fan atau exhaust. 

3 Apakah digunakan sistem ventilasi natural? •        
4 Apakah jendela tertutup atau diberi kasa? •    Jendela tertutup Sebaiknya jendela diberi kasa untuk 

mencegah masuknya hama (pest) 
5 Apakah digunakan sistem ventilasi buatan? •    Menggunakan exhaust fan   
6 Apakah ruangan seperti toilet, ruang ganti karyawan dan 

ruang penyimpanan alat-alat kebersihan memiliki ventilasi 
yang menghadap ke luar? 

  •  Lubang angin toilet menghadap 
ke ruang pengolahan 

Lubang angin yang menghadap toilet 
ditutup dan diganti dengan lubang 
toilet yang menghadap ke luar 
gedung. 
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Lampiran 26. Checklist  Penerangan 

 

No PENERANGAN Ya Tidak Lainnya Catatan Tindakan Koreksi / 
Penyempurnaan 

1 Apakah penerangan yang ada cukup membantu pekerja untuk 
melihat dengan jelas apa yang dilakukan? 

  •  Rata-rata penerangan di seluruh 
ruangan cukup, hanya di ruang 
pengovenan penerangan agak 
kurang karena lampu tidak 
dinyalakan, sehingga cahaya 
yang masuk hanya berasal dari 
jendela, lubang angin dan pintu 
yang terbuka. 

Lampu dinyalakan pada saat proses 
produksi berlangsung, jika dirasa 
menimbulkan rasa panas, bisa 
menyalakan sebagian lampu saja. 

2 Apakah penerangan yang ada cukup membantu pekerja untuk 
melihat kotoran atau kegosongan atau kerusakan makanan 
agar terlihat jelas? 

  •  Sebenarnya penerangan cukup, 
akan tetapi lampu seringkali 
tidak dinyalakan kecuali pada 
saat mendung atau bekerja 
lembur 

Lampu dinyalakan pada saat proses 
produksi berlangsung, jika dirasa 
menimbulkan rasa panas, bisa 
menyalakan sebagian lampu saja. 

3 Apakah penerangan yang ada dapat menunjukkan lantai yang 
kotor, basah atau dinding yang kotor? 

  •  Sebenarnya penerangan cukup, 
akan tetapi lampu seringkali 
tidak dinyalakan kecuali pada 
saat mendung atau bekerja 
lembur 

Lampu dinyalakan pada saat proses 
produksi berlangsung, jika dirasa 
menimbulkan rasa panas, bisa 
menyalakan sebagian lampu saja. 

4 Apakah digunakan penerangan alami berupa sinar matahari? •        
5 Apakah digunakan penerangan buatan berupa lampu? •        
6 Apakah lampu berjarak setidaknya 30 inci di atas lantai? •        
7 Apakah lampu / alat penerangan yang ada di ruang 

pengolahan, ruang penyimpanan bersifat tahan pecah atau 
dilapisi dengan penahan pecah yang dapat dibersihkan? 

 •     Penggunaan pelindung lampu dari 
bahan plastik. 
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Lampiran 27. Kuesioner Personnel Hygiene 

 
KUESIONER PERSONNEL HYGIENE 

 
 

 
Nama   :      
 Jenis kelamin : L / P 
Usia   : th 
Bekerja di bagian : 
Tanggal pengisian : 
 
BATHING 
Dalam sehari berapa kali Anda mandi?…….. kali (pagi – siang – sore – malam)                            
Setelah mandi apakah Anda menggunakan deodorant, minyak wangi, bedak badan, body lotion, dsb? 
 
Apakah Anda orang yang mudah berkeringat? 

ð  Ya 
ð  Tidak 
ð  Kadang - kadang 

 
HAIR 
Dalam satu minggu berapa kali Anda mencuci rambut?……kali ( …….hari sekali) 
 
Kondisi rambut  

ð  panjang  
ð  pendek 
  

(Untuk pria) Memiliki kumis?  
ð  Ya 
ð  Tidak  

Jambang?  
ð  Ya 
ð  Tidak  

Janggut?  
ð  Ya 
ð  Tidak

 
TEETH AND MOUTH 
Dalam sehari berapa kali Anda menggosok gigi?….. kali (pagi – siang – sore – malam)                            
Dengan apa Anda menggosok gigi? 
 
Apakah Anda berkumur sehabis makan?  

ð  Ya  
ð  Tidak 

 
CLOTHING 
Berapa hari sekali Anda mengganti pakaian Anda? ……….hari sekali 
Berapa hari sekali Anda mencuci pakaian Anda? ……….hari sekali 
Berapa hari sekali Anda mencuci jas lab Anda? ………...hari sekali 
Berapa hari sekali Anda mencuci penutup kepala Anda? ……….hari sekali 
   
HANDS 
Kapan saja Anda mencuci tangan? 

ð  Saat awal pagi hari mau mulai bekerja 
ð  Setelah selesai istirahat dan akan kembali bekerja 
ð  Sesudah selesai bekerja (sore hari) 
ð  Setelah makan 
ð  Setelah merokok 
ð  Setelah dari toilet 
ð  Setelah memegang luka atau bagian tubuh seperti rambut 
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ð  Setelah memegang bahan mentah, seperti misalnya telur, gandum 
ð  Setelah menyapu, mengepel atau membersihkan 
ð  Setelah membuang sampah atau menangani limbah 
ð  Saat kapanpun tangan Anda kotor 

 
Dengan apa Anda mencuci tangan? 

ð  Air saja 
ð  Air dan sabun 

 
Apakah Anda mengeringkan tangan setelah mencuci tangan? 

ð  Ya 
ð  Tidak  

 
FINGERNAILS 
Kondisi kuku 

ð  Panjang 
ð  Pendek 

 
Kapan Anda memotong kuku? 
 
Apakah Anda menggunakan cat kuku? 

ð  Ya 
ð  Tidak 

 
JEWELLERY 
Apakah Anda menggunakan perhiasan? 

ð  Ya . (cincin – kalung – gelang – anting) 
ð  Tidak 

 
FEET AND FOOTWEAR 
Apakah Anda mencuci kaki sebelum mulai dan sesudah selesai bekerja? 

ð  Ya 
ð  Tidak 

Berapa hari sekali sandal Anda dicuci? ……….hari sekali  
 
Berapa hari sekali sepatu lab Anda dicuci? ………hari sekali  
 
HABITS 
Apakah Anda merokok? 

ð  Ya 
ð  Tidak 

Apakah Anda sering merasa haus saat bekerja? 
ð  Ya 
ð  Tidak 

Apakah Anda pernah mengunyah permen / permen karet saat bekerja? 
ð  Ya 
ð  Tidak 

Apakah Anda pernah mengudap saat bekerja? 
ð  Ya 
ð  Tidak 

(Untuk wanita) Apakah Anda menggunakan make up? 
ð  Ya 
ð  Tidak 
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Lampiran 28. Kuesioner Kesehatan Karyawan 
 
KUESIONER KESEHATAN 
 
Apakah Anda pernah menderita penyakit 
berikut ini? 
Diare 

•  Ya    
•  Tidak 

Sakit kuning 
•  Ya    
•  Tidak 

Muntah 
•  Ya   
•  Tidak 

Demam 
•  Ya    
•  Tidak 

Sakit tenggorokan 
•  Ya    
•  Tidak 

Penyakit kulit : gatal, kudis, luka, dll 
•  Ya    
•  Tidak 

Keluar cairan dari telinga (congek), mata (belekan) dan hidung pilek 
•  Ya   
•   Tidak  

Lainnya  ……………..   
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Lampiran 29. Hasil Pengamatan Peralatan, Mebel dan Perkakas pada Setiap Ruangan beserta Frekuensi Pembersihannya. 
 

Ruang Peralatan, Mebel dan Perkakas Alat dan Bahan untuk membersihkan Frekuensi Pembersihan 
Ruang pecah telur 
 

Peralatan : timbangan 
Wadah – wadah 
Lampu  
Kipas angin dinding 
 

Air, sabun cuci, kain lap 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 
Air, kain lap 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 
 

Tiap akhir proses 
Tiap akhir proses 
Tidak pernah dibersihkan 
1x seminggu 

Ruang mixing 
adonan 
 

Peralatan : 
a. timbangan 
b. mixer 

Wadah – wadah 
Lampu  
Kipas angin dinding 
 

 
Air, kain lap 
Air, kain lap, disemprot alcohol 70% 
Air, sabun cuci, sikat, disemprot alcohol 70% 
Air, kain lap 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 
 

 
Tiap akhir proses 
Tiap akhir proses 
Tiap akhir & awal proses 
Tidak pernah dibersihkan 
1x seminggu 
 

Ruang oven 
 

Peralatan : 
a. timbangan 
b. oven 

 
Wadah –wadah 
Lampu  
Exhaust fan 
Lemari pakaian  
Trolly (dan rodanya) 
 

 
Air, kain lap 
Bagian dalam: sapu;  
Bagian luar : Air, kain lap 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 
Air, kain lap 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 
Air, sabun cuci, kain lap, cairan pembersih kaca 
Air, sabun cuci, sikat 

 
Tiap akhir proses 
Tidak selalu dibersihkan 
1x seminggu 
Tiap akhir proses 
Tidak pernah dibersihkan 
Jarang dibersihkan 
1x seminggu 
Saat kotor, ± 1 bulan sekali 

Ruang transit 
 

Rak sepatu 
Wastafel 
Lampu  
AC 
 

Air, sabun cuci, sikat 
Air, sabun cuci, kain lap, sikat 
Air, lain lap 
Service  
 

1x seminggu 
1x seminggu 
Tidak pernah dibersihkan 
1x seminggu 
 

Ruang pendingin 
 

Rak roti 
Rak papan roti 

Air, sabun cuci, sikat 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 

1x seminggu 
Tiap akhir proses 
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Papan roti 
Lampu 
AC 

Air, sabun cuci, sikat, disemprot alcohol 70% 
Air, kain lap 
Service  

1x seminggu, tiap awal proses 
Tidak pernah dibersihkan 
1x 3 bulan 
 

Ruang potong 
 

Meja potong 
Rak kaca 
Pisau dan penggaris 
AC 
Lampu 
 

Sapu, disemprot alkohol 70% 
Air, sabun cuci, cairan pembersih kaca, kain lap 
Air, sabun cuci, sikat, disemprot alcohol 70% 
Service 
Air, kain lap 
 

Tiap akhir proses 
Saat kotor 
Tiap akhir & awal proses 
1x 3 bulan 
Tidak pernah dibersihkan 
 

Ruang cuci alat dan 
wadah 
 

Rak alat 
Lemari besi 
Lampu 
 

Air, sabun cuci, sikat 
Air, sabun cuci, sikat, kain lap 
Air, sabun cuci, kain lap 
 

Jarang dibersihkan 
Tidak pernah dibersihkan 
Tidak pernah dibersihkan 
 

Gudang Bahan Baku Palet kayu & palet besi 
 

Sapu, sikat 
 

Pada saat stok barang habis 
 

Kamar mandi / toilet 
 

Gayung 
 

Sikat, air, sabun 
 

2x seminggu 
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Lampiran 30. Checklist Program Kebersihan (Usulan)  

 
CONTOH: 

JADWAL  PE MB E R S IH AN 
R UANG : PE NDINGINAN 
PE R IODE  : S E PT E MB E R  2 0 0 6  

I T E M W hen t o 
Clean  

W ho is  t o 
Clean  H ow  t o clean  Cleaning 

Mat er ials  S pecial  Not es  I n i t al  /  Dat e 
W or k Done 

L antai       

Dinding tembok       

Dinding kaca       

L angit – langit       

L ampu        

AC       

Rak Pendingin       

Rak papan roti       

Papan roti       

Contoh:  

L angit - langit 
Jumat Rober t Membersihkan debu ser ta sarang laba – 

laba dengan sapu dan kemucing.  
S apu dan 
kemucing 

Pembersihan dilakukan 
pada saat sudah tidak ada 
proses pengolahan yang 

ber langsung 

R .B . 
28/5/98 
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E VAL U AS I  MI NGGU AN  

Bulan :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _   

MI NGGU  
S U B YE K  

1  2  3  4  5  

L antai      

Dinding tembok      

Dinding kaca      

L angit – langit      

L ampu       

AC      

Rak Pendingin      

Rak papan roti      

Papan roti      

 

P E NI L AI AN A =  MEMUAS KAN 
B =  T I DAK MEMUAS KAN (Per lu ditindaklanj uti) 

 
 
 
Diadaptasi dari http://www.ccc.govt.nz Christchurch New Zealand dan Marriot, 1997.
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Lampiran 31. Resep Homemade Hand Sanitizer 

H omemade H and S anit izer  

B ahan – bahan  

1 gel aloe vera  

1-2 sendok teh alkohol  

2 sendok the vegetabel glycer ine 
(tersedia di took obat atau toko 
bahan makanan alami)  

8-10 tetes  essential oil,  seperti 
eucalyptus  atau tea tree oil.  Bukan 
minyak wangi  

Car a pembuat an  

Letakkan di dalam botol dan 
campur  dengan baik.  

 

 

Diambil dari http://www.theswap.com  dan http://www.milwaukeemoms.com 
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Lampiran 32. Label Bahan Baku (Usulan) 

 
 
CONTOH: 
 
K ode 

B arang 

T anggal 

D iterima 
S upplier 

T anngal 

K adaluwarsa 
H asil U ji Fisik dan / O rganoleptis 

T anggal 

Penggunaan 
Pemeriksa 

 
 
 
 
 
 

   Bau                                      : 
Warna                                : 
Rasa                                    : 
Tekstur                              : 
Cemaran fisik                   : 
Cemaran mikro (visual) : 
Kemasan                            : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 

 


	logo: 


