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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar Angka Paling Mungkin Coliform dengan Tiga Tabung 

Kombinasi Jumlah Tabung yang Positif APM per gram atau ml 
1:10 1:100 1:1000 

0 0 0 <3 
0 0 1 3 
0 1 0 3 
1 0 0 4 
1 0 1 7 
1 1 0 7 
1 1 1 11 
1 2 0 11 
2 0 0 9 
2 0 1 14 
2 1 0 15 
2 1 1 20 
2 2 0 21 
2 2 1 28 
3 0 0 23 
3 0 1 39 
3 0 2 64 
3 1 0 43 
3 1 1 75 
3 1 2 120 
3 2 0 93 
3 2 1 150 
3 2 2 210 
3 3 0 240 
3 3 1 460 
3 3 2 1100 
3 3 3 >2400 

(SNI 19-2897 Cara Uji Cemaran Mikroorganisme, 1992) 
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Lampiran 2. Blanko checklist berdasarkan 6 aspek Good Manufacturing Practices 

No PERSONEL Ya Tidak Lainnya Keterangan Baik Buruk 

1 Apakah ada pekerja yang menderita penyakit pernapasan?         

2 Apakah ada pekerja yang baru sembuh dari penyakit menular atau penyakit akibat 
keracunan makanan?         

3 Apakah karyawan yang diamati batuk atau bersin pada makanan?         

4 Apakah semua karyawan berkuku pendek, bersih dan tidak menggunakan pewarna 
kuku?         

5 Apakah karyawan menggunakan parfum dengan bau menyengat?         

6 Apakah karyawan bertugas menyajikan makanan menyentuh hidung, jerawat, 
kepala atau wajah?         

7 Apakah karyawan terlihat menutup mulut dengan tangan saat batuk?         

8 Apakah karyawan mengunyah permen karet selama berada di area pengolahan dan 
penyajian?         

9 Apakah karyawan makan atau minum di area pengolahan dan penyajian makanan?       

10 Apakah karyawan selalu mencuci tangan setelah bersentuhan dengan sumber 
kontaminasi (mulut, wajah, peralatan kotor)?       

11 Adakah karyawan yang meludah di sekitar area pengolahan dan penyajian?       

12 Apakah karyawan menggunakan jam tangan, dan perhiasan (selain cincin 
pernikahan)?       

13 Apakah karyawan yang mengolah makanan juga meyajikan makanan hingga ke 
konsumen?       

14 Apakah karyawan yang menyajikan makanan juga bertugas menerima uang dari 
pelanggan?       

15 Apakah karyawan menggunakan sarung tangan?       

16 Apakah karyawan menggunakan celemek?       

17 Apakah karyawan menggunakan sepatu yang tertutup?       

18 Apakah karyawan selalu memakai sandal dan tidak saling bertukar pakai?       
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19 Apakah karyawan memakai seragam?       

20 Apakah karyawan menggunakan penutup rambut?       

21 Apakah tersedia handsanitizer untuk mencuci tangan karyawan?       

22 Apakah semua karyawan terlatih dengan baik dengan apa yang mereka lakukan?       

23 Apakah karyawan mencuci tangan setelah mereka dari toilet?       

24 Apakah ada latihan dalam kelas GMP?       

25 Apakah karyawan pria dicukur dan rambut dipotong pendek?       

26 Apakah karyawan merokok di area pengolahan dan penyajian makanan?       

27 Apakah seragam yang digunakan selalu dicuci bersih sebelum digunakan?       

 TOTAL       

 

No BUILDING FACILITIES: PLANTS AND GROUND Ya Tidak Lainnya Keterangan 

1 Apakah lantai, dan dinding daerah pengolahan dan penyajian makanan terawat dan 
bersih?     

2 Apakah daerah tempat pengolahan dan penyajian aman dari hewan-hewan seperti 
serangga?     

3 Apakah ada daerah yang berlubang dan retak ditempat tersembunyi sehingga dapat 
menjadi tempat masuk untuk hewan penggangu?     

4 Apakah ada hewan seperti kucing atau anjing?     
5 Apakah toilet selalu bersih?     

6 Apakah tempat untuk mencuci tangan dilengkapi dengan tissue atau pengering 
tangan dan sabun?     

7 Apakah lampu penerangan ditutupi sehingga mencegah kontaminasi makanan dari 
pecahan kaca lampu?     

8 Apakah lantai selalu dibersihkan setiap saat?     

9 Apakah ada daerah yang pada lantai yang lebih rendah dan pada permukaan tempat 
pengolahan dan persiapan?     
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10 Apakah lantai dari tempat penyimpanan kering bersih dan kering?     
11 Apakah ada debu yang tampak didaerah penyajian?     
12 Apakah kain yang digunakan untuk membersihkan meja dan kursi sudah disanitasi?     
13 Apakah meja dibersihan dengan cairan pembersih tertentu?     
14 Apakah kain lap pembersih selalu diganti?(minimal 1 jam)     
15 Apakah meja dibersihkan tepat saat ditinggalkan oleh konsumen?     
16 Apakah daerah sekitar produksi bersih dari sampah, rumput dan rumput liar?     

17 Apakah pintu dan jendela daerah produksi menuju keluar dilengkapi dengan filter 
untuk melindungi dari serangga diluar?     

18 Apakah toilet dibersihkan secara teratur?     
 TOTAL     

 

No BUILDING FACILITIES: SANITATION OPERATION: PEST 
CONTROL Ya Tidak Lainnya Keterangan 

1 Apakah ada penanganan hewan pengganggu yang profesional?     
2 Apakah ada hewan pengganggu di dalam dan disekitar tempat penyiapan 

dan penyajian makanan?     

3 Apakah tindakan pencegahan sudah cukup untuk membuat hewan 
pengganggu pergi?     

4 Apakah produk makanan disimpan dan diletakkan diatas tempat yang 
berjarak 15 cm dari dinding?     

5 Apakah semua fasilitas dirawat dengan baik?     
 TOTAL     
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No BUILDING FACILITIES: SANITARY FACILITIES AND 
CONTROLS Ya Tidak Lainnya Keterangan 

1 Apakah tempat sampah jumlah dan ukurannya cukup?     

2 
Apakah sampah selalu dibersihkan dan dibuang, sehingga tidak ada tempat 
bersembunyi untuk hewan pengganggu?     

3 

Apakah makanan yang tumpah atau tidak dimakan oleh karyawan segera 
dibersihkan dan dibuang untuk menghindari hewan pengganggu dan 
pertumbuhan bakteria? 

    

4 

Apakah timbunan sampah segera dipindahkan  pada tempat sampah? Itu 
harus diletakkan tidak disekitar tempat fasilitas, untuk mencegah hewan 
pengganggu dan menimbulkan bau yang tidak enak. 

    

5 
Apakah sampah ditutupi? Timbunan sampah yang terbuka adalah tempat 
pertumbuhan yang sangat baik bagi tikus dan serangga.     

6 Setelah tempat sampah kosong, apakah dibersihkan dengan baik?     
7 Apakah air yang digunakan berasal dari tempat yang benar?     

8 
Apakah tempat mencuci di dapur digunakan untuk mencuci tangan 
karyawan atau untuk mengosongkan air penyeka lantai?     

9 
Apakah tempat untuk mencuci makanan digunakan untuk mencuci 
peralatan?     

10 
Apakah semua bahan kimia untuk membersihkan peralatan atau makanan 
aman untuk makanan?     

 TOTAL     
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No EQUIPMENTS Ya Tidak Lainnya Keterangan 

1 
Apakah semua peralatan yang kontak dengan makanan sering dibersihkan 
dan sanitasinya dijaga, penting untuk mencegah kontaminasi pada produk?     

2 
Apakah peralatan dimaksudkan untuk, atau pantas untuk digunakan tempat 
makanan?     

3 
Apakah ada sisa dari makanan atau bahan-bahan lain yang tertinggal di 
peralatan?     

4 
Apakah ada sisa dari cairan pembersih atau minyak pada peralatan, dimana 
dapat menyebabkan kontaminasi pada makanan?     

5 Apakah peralatan dibersihkan diantara penggunaan?     
6 Apakah semua peralatan yang tidak biasa digunakan, bersih?     

7 
Apakah peralatan tajam seperti pisau, pisau pengupas, dll dibersihkan 
dengan baik sebelum disimpan?     

8 Apakah tersedia air panas untuk mencuci peralatan?     
9 Apakah semua peralatan dicuci dengan sabun cuci?     

10 Apakah peralatan yang sudah dicuci selalu dikeringkan menggunakan kain?     

11 
Apakah peralatan yang sudah bersih diletakkan di rak yang terpisah jauh 
dari bahan lainnya?     

12 Apakah rak peralatan berjarak minimal 15 cm dari lantai?     
13 Apakah tempat meletakkan peralatan makan selalu bersih?     
14 Apakah mulut peralatan makan kontak dengan lantai?     

15 
Apakah tempat menyimpan peralatan bersih selalu kering dan bersih 
sehingga dapat mencegah rekontaminasi?     

16 Apakah wadah disimpan dengan cara digantung atau ditata di atas rak?     
 TOTAL     
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No PRODUCTION DAN PROCESS CONTROL Ya Tidak Lainnya Keterangan 

1 Apakah produk disimpan sesuai dasar FIFO (First In First Out) untuk 
mengurangi kemungkinan kontaminasi lewat kebusukan?     

2 Apakah produk disimpan atau didisplay ditempat terbuka atau tertutup?     

3 Apakah bahan-bahan yang tidak digunakan dibungkus kembali untuk 
mencegah kontaminasi?     

4 Apakah bahan-bahan disimpan ditempat yang aman?     

5 Apakah barang yang bukan makanan disimpan secara terpisah dengan 
persediaan makanan?     

6 Apakah proses pembersihan seperti menyapu dilakukan selama persiapan 
atau penyajian makanan?     

7 Apakah makanan yang tingkat kerusakannya tinggi disimpan pada suhu 
ruang dalam waktu yang lama?     

8 Apakah peralatan makanan yang berisi makanan diletakkan di atas lantai?     

9 Apakah bahan makanan yang akan digunakan diperiksa kembali untuk 
memastikan bahan makanan tersebut masih dalam kondisi baik?     

 TOTAL     
 

(Roday, 1999 dan CGMP, 1999) 
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Lampiran 3. Layout Kafetaria UNIKA 

 

Keterangan:  

- Tanda silang (x) merupakan tempat meletakkan cawan petri untuk uji mikroorganisme 

udara. 

- Nama Stan yang diberi warna abu-abu merupakan stan yang dipilih sebagai objek penelitian 

untuk uji cemaran mikroorganisme. 
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Lampiran 4. Data Hasil Observasi 
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Lampiran 5. Data Presentase Kesesuaian 9 Stan 
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