
7. LAMPIRAN  
 
Lampiran 1. Checklist  
 
BU PONCO 
• PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKU 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah bahan baku diterima dalam keadaan baik ?   
2. Apakah Ketan langsung dibeli dalam jumlah besar ?    
3. Apakah ketan yang tidak digunakan disimpan dalam keadaan yang 

bersih dan kering ? 
  

4. Ayam yang akan digunakan, diterima dalam keadaan utuh atau telah 
dicincang ? 

  

5. Apakah ayam yang dibeli langsung digunakan atau mengalami masa 
penyimpanan?

  

6. Apakah bumbu-bumbu (seperti : bawang putih, merica, garam, dan 
sebagainya) disimpan ditempat yang kering dalam keadaan tertutup ?  

 

7. Apakah tempat penyimpanan bumbu terpisah dengan produk akhir ?  
8. Apakah daun pisang yang akan digunakan disimpan dengan baik dan 

terhindar dari debu ? 
 

9. Apakah daun pisang dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan?   
10. Apakah semua makanan dan persediaan bahan disimpan di lemari atau 

rak dengan jarak tertentu dari lantai? 
 

11. Apakah lemari bahan baku dan rak peralatan ditempatkan tidak 
menempel pada dinding? 

  

12. Apakah rak atau meja bebas dari debu dan reruntuhan / puing-puing?  
13. Apakah rak mudah di bersihkan lantai di bawahnya?  
14. Apakah persediaan bahan disimpan secara rapi dan teratur ?   
15. Apakah tempat penyimpanan dan sirkulasi udara mudah di bersihkan 

dan bebas dari serangga, tikus, burung, atau mikroba ?
 

16. Apakah bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan 
produk akhir masing-masing disimpan terpisah ? 

 
 

17. Apakah bahan baku disimpan sesuai suhu penyimpanan ?   
18. Apakah bahan yang mudah menyerap air disimpan ditempat kering 

(misalnya garam, gula, dan rempah-rempah) ?
 

19. Apakah kemasan disimpan ditempat yang bersih ?  
 
• PROSES PENGOLAHAN MAKANAN DAN PRAKTEK PENANGANAN 

(HANDLING PRACTICES) 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada bahan pangan yang tercecer di dalam ruang produksi ?    
2. Apakah dalam proses produksi menggunakan bahan tambahan makanan 

yang diijinkan sesuai batas maksimum penggunaan ?  
  

3. Apakah air yang kontak langsung dengan pangan sebelum diproses telah 
memenuhi persyaratan air bersih ? 

 
 

 

4. Apakah saat memegang bahan seperti ketan, bumbu, abon, dan ayam 
menggunakan tangan langsung (tanpa sarung tangan atau alat apapun)? 

  

5. Apakah pada saat mencicipi makanan menggunakan sendok terpisah?   
6. Apakah ada kegiatan kebersihan seperti menyapu atau membersihkan 

debu dilakukan pada saat proses pengolahan makanan? 
  



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

  

8. Apakah ketan, daging ayam, dan lain lain dicuci secara menyeluruh 
sebelum persiapan? 

  

9. Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi makanan diletakkan 
di lantai? 

  

10. Apakah penggunaan peralatan dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan 
kembali? 

  

11. Apakah panci dan wadah-wadah yang tidak digunakan bersih dan 
disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi? 

  

12. Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu sebelum alat-alat tersebut 
di simpan? 

  

13. Apakah peralatan (papan iris, pisau, panci, dandang, loyang atau 
cetakan) dibersihkan saat penggunaan diubah? 

  

14. Apakah penggunaan papan iris terpisah antara yang digunakan untuk 
daging dan untuk bumbu? 

  

15. Apakah papan iris dalam keadaan yang baik, tidak ada bagian yang 
robek, terpotong atau lubang? 

 
 

 

16. Apakah peralatan digunakan untuk pemrosesan daging langsung 
dibersihkan setelah penggunaan masing-masing? 

 
 

 

17. Apakah ayam yang dibeli dalam bentuk cacahan atau utuh?   
18. Apakah ayam langsung dipotong dan dibersihkan agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap? 
 
 

 

19. Apakah ayam mentah pada saat persiapan ditinggalkan pada suhu kamar 
untuk periode waktu lama? 

  
 

20. Apakah bak cuci di area proses pengolahan digunakan untuk mencuci 
tangan, untuk mencuci kain pel atau membuang air bekas untuk 
mengepel? 

 
 

 

21. Apakah semua bagian peralatan dijaga tetap bersih ?   
22. Apakah ada lap kotor, taplak meja kotor tergeletak di sekitar area proses 

pengolahan? 
  

23. Apakah bak cuci untuk makanan digunakan untuk mencuci piring?   
24. Apakah alat-alat tajam seperti pisau dibersihkan dengan baik sebelum 

disimpan kembali? 
  

25. Apakah semua peralatan yang tidak digunakan secara rutin, bersih?   
26. Apakah semua sambungan dan lipatan pada peralatan tertutup ?   
27. Dapatkah peralatan dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali 

untuk tujuan pembersihan? 
  

28. Apakah permukaan peralatan halus dan bebas dari lubang dan celah?   
29. Apakah lantai area proses pengolahan bersih dan kering?   
30. Apakah semua makanan yang sudah jadi dan akan didinginkan atau 

disimpan dijaga agar selalu tertutup? 
 
 

 

31. Apakah komposisi bahan baku yang digunakan telah ditentukan secara 
baku dan setiap saat secara konsistan ? 

  

32 Apakah dibuat diagram alir dan urutan prosesnya secara jelas ?   
 
• PENCUCIAN PERKAKAS 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pencucian 

perkakas? 
 

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

  



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

 

4. Apakah alat-alat seperti baskom, rak, dandang, sendok, dll bersih?  
5. Apakah bibir / permukaan kontak perkakas yang sudah dicuci 

menyentuh lantai? 
 

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

 

7. Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih untuk mencegah 
kontaminasi nantinya? 

 

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

 

9. Apakah permukaan peralatan yang masih bersih menghadap ke bawah, 
untuk menghindari debu, kotoran atau pencemaran lainnya ?

  

 
• PRAKTEK – PRAKTEK KARYAWAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tangan dari pengolah makanan dicuci bersih pada awal saat akan 

bekerja dan setiap saat bila diperlukan?
 

2. Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi akibat luka terbakar, 
atau karena benda tajam? 

 

3. Apakah pengolah makanan menutup luka dengan perban ?  
4. Apakah pengolah makanan mengolah makanan dalam kondisi sakit 

(sakit mata, diare, sakit tenggorokan, sakit kulit, dan sebagainya) ?
 

5. Apakah pengolah makanan yang diamati memegang hidung atau 
jerawat, atau menggaruk kepala atau wajah?

 

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

 

7. Apakah pengolah makanan selalu menjaga keersihan badannya ?   
8. Apakah fasilitas pencucian tangan tersedia cukup?  
9. Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong dan tidak dicat?   
10. Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit pernafasan?  
11. Apakah pengolah makanan merokok atau makan di area proses 

pengolahan makanan? 
 

12. Apakah pengolah berbicara atau mengobrol di area proses pengolahan 
makanan? 

  

13. Pernahkah pengolah yang  diamati meludah di lantai, di bak cuci atau di 
tempat sampah? 

 

14. Apakah tangan dicuci di bak cuci tangan sebelum memulai proses proses 
pengolahan? 

  

15. Apakah serbet untuk piring digunakan untuk mengelap keringat atau 
digunakan sebagai pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

 
 

 

16. Apakah pengolah makanan menggunakan saputangan yang bersih?  
17. Apakah pengolah makanan menggunakan jam tangan, gelang, anting 

atau perhiasan lain saat mengolah makanan?
  

18.  Apakah pengolah menggunakan seragam, penutup kepala dan masker ?  
 
• KONSTRUKSI 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ruang produksi cukup luas dan mudah di bersihkan ?   
2. Apakah ada bagian yang menurun atau lebih rendah pada lantai dan 

permukaan kerja? 
 



3. Apakah dinding dekat area pencucian diubin dengan cukup?   
4. Apakah lantai mudah dibersihkan?   
5. Apakah dinding mudah dibersihkan?  
6. Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan sarang laba-laba?  
7. Apakah langit-langit disapu/dibersihkan secara teratur?  
8. Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk mencegah akumulasi 

kelembaban?
  

9. Apakah penerangan diruang produksi cukup ?  
10. Apakah diruang produksi tersedia tempat untuk mencuci tangan yang 

selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi sabun dan pengeringnya ? 
 

11. Apakah pintu dan jendela mudah dibersihkan ?   
12. Apakah pintu selalu dalam keadaan tertutup ?  
13. Apakah tersedia perlengkapan P3K ?   
14. Apakah toilet atau kamar mandi selalu dalam keadaan tertutup ?   
15. Apakah lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya 

hama selalu dalam keadaan tertutup ? 
 
 

 
• PEMBUANGAN LIMBAH 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan ukuran yang cukup?  
2. Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik?   
3. Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin (dibuang ke tempat 

sampah utama)? 
  

4. Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik?   
5. Apakah sampah berhamparan di sekitar?   
6. Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di dekat tempat sampah?  
7. Apakah permukaan luar tempat sampah bersih?   

 
• SUPLAI AIR DAN PERPIPAAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah air yang digunakan untuk keperluan selain pengolahan pangan 

terpisah dengan air untuk keperluan pangan ?
 

2. Apakah air yang digunakan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
proses produksi ? 

  

3. Apakah lantai memiliki kemiringan yang baik dengan saluran yang 
bersih? 

 

4. Adakah bak cuci atau saluran yang tersumbat?  
 
“SIDOARJO” 

• PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKU 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah bahan baku diterima dalam keadaan baik ?   
2. Apakah Ketan langsung dibeli dalam jumlah besar ?    
3. Apakah ketan yang tidak digunakan disimpan dalam keadaan yang 

bersih dan kering ? 
  

4. Ayam yang akan digunakan, diterima dalam keadaan utuh atau telah 
dicincang ? 

  

5. Apakah ayam yang dibeli langsung digunakan atau mengalami masa 
penyimpanan?

  



6. Apakah bumbu-bumbu (seperti : bawang putih, merica, garam, dan 
sebagainya) disimpan ditempat yang kering dalam keadaan tertutup ?  

  

7. Apakah tempat penyimpanan bumbu terpisah dengan produk akhir ?   
8. Apakah daun pisang yang akan digunakan disimpan dengan baik dan 

terhindar dari debu ? 
 

9. Apakah daun pisang dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan?   
10. Apakah semua makanan dan persediaan bahan disimpan di lemari atau 

rak dengan jarak tertentu dari lantai? 
  

11. Apakah lemari bahan baku dan rak peralatan ditempatkan tidak 
menempel pada dinding? 

 

12. Apakah rak atau meja bebas dari debu dan reruntuhan / puing-puing?  
13. Apakah rak mudah di bersihkan lantai di bawahnya?  
14. Apakah persediaan bahan disimpan secara rapi dan teratur ?  
15. Apakah tempat penyimpanan dan sirkulasi udara mudah di bersihkan 

dan bebas dari serangga, tikus, burung, atau mikroba ?
 

16. Apakah bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan 
produk akhir masing-masing disimpan terpisah ? 

 
 

17. Apakah bahan baku disimpan sesuai suhu penyimpanan ?   
18. Apakah bahan yang mudah menyerap air disimpan ditempat kering 

(misalnya garam, gula, dan rempah-rempah) ?
 

19. Apakah kemasan disimpan ditempat yang bersih ?   
 
• PROSES PENGOLAHAN MAKANAN DAN PRAKTEK PENANGANAN 

(HANDLING PRACTICES) 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada bahan pangan yang tercecer di dalam ruang produksi ?    
2. Apakah dalam proses produksi menggunakan bahan tambahan makanan 

yang diijinkan sesuai batas maksimum penggunaan ?  
  

3. Apakah air yang kontak langsung dengan pangan sebelum diproses telah 
memenuhi persyaratan air bersih ? 

 
 

 
 

4. Apakah saat memegang bahan seperti ketan, bumbu, abon, dan ayam 
menggunakan tangan langsung (tanpa sarung tangan atau alat apapun)? 

  

5. Apakah pada saat mencicipi makanan menggunakan sendok terpisah?   
6. Apakah ada kegiatan kebersihan seperti menyapu atau membersihkan 

debu dilakukan pada saat proses pengolahan makanan? 
  

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

  

8. Apakah ketan, daging ayam, dan lain lain dicuci secara menyeluruh 
sebelum persiapan? 

  

9. Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi makanan diletakkan 
di lantai? 

  

10. Apakah penggunaan peralatan dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan 
kembali? 

  

11. Apakah panci dan wadah-wadah yang tidak digunakan bersih dan 
disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi? 

  

12. Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu sebelum alat-alat tersebut 
di simpan? 

  

13. Apakah peralatan (papan iris, pisau, panci, dandang, loyang atau 
cetakan) dibersihkan saat penggunaan diubah? 

  

14. Apakah penggunaan papan iris terpisah antara yang digunakan untuk 
daging dan untuk bumbu? 

  



15. Apakah papan iris dalam keadaan yang baik, tidak ada bagian yang 
robek, terpotong atau lubang? 

 
 

 

16. Apakah peralatan digunakan untuk pemrosesan daging langsung 
dibersihkan setelah penggunaan masing-masing? 

 
 

 

17. Apakah ayam yang dibeli dalam bentuk cacahan atau utuh?   
18. Apakah ayam langsung dipotong dan dibersihkan agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap? 
 
 

 

19. Apakah ayam mentah pada saat persiapan ditinggalkan pada suhu kamar 
untuk periode waktu lama? 

  
 

20. Apakah bak cuci di area proses pengolahan digunakan untuk mencuci 
tangan, untuk mencuci kain pel atau membuang air bekas untuk 
mengepel? 

 
 

 

21. Apakah semua bagian peralatan dijaga tetap bersih ?   
22. Apakah ada lap kotor, taplak meja kotor tergeletak di sekitar area proses 

pengolahan? 
  

23. Apakah bak cuci untuk makanan digunakan untuk mencuci piring?   
24. Apakah alat-alat tajam seperti pisau dibersihkan dengan baik sebelum 

disimpan kembali? 
  

25. Apakah semua peralatan yang tidak digunakan secara rutin, bersih?   
26. Apakah semua sambungan dan lipatan pada peralatan tertutup ?   
27. Dapatkah peralatan dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali 

untuk tujuan pembersihan? 
  

28. Apakah permukaan peralatan halus dan bebas dari lubang dan celah?   
29. Apakah lantai area proses pengolahan bersih dan kering?   
30. Apakah semua makanan yang sudah jadi dan akan didinginkan atau 

disimpan dijaga agar selalu tertutup? 
 
 

 

31. Apakah komposisi bahan baku yang digunakan telah ditentukan secara 
baku dan setiap saat secara konsistan ? 

  

32 Apakah dibuat diagram alir dan urutan prosesnya secara jelas ?   
 
• PENCUCIAN PERKAKAS 

NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pencucian 

perkakas? 
 

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

  

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

 

4. Apakah alat-alat seperti baskom, rak, dandang, sendok, dll bersih?   
5. Apakah bibir / permukaan kontak perkakas yang sudah dicuci 

menyentuh lantai? 
 

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

 

7. Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih untuk mencegah 
kontaminasi nantinya? 

 

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

  

9. Apakah permukaan peralatan yang masih bersih menghadap ke bawah, 
untuk menghindari debu, kotoran atau pencemaran lainnya ?

  

 

 



• PRAKTEK – PRAKTEK KARYAWAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tangan dari pengolah makanan dicuci bersih pada awal saat akan 

bekerja dan setiap saat bila diperlukan?
 

2. Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi akibat luka terbakar, 
atau karena benda tajam? 

 

3. Apakah pengolah makanan menutup luka dengan perban ?   
4. Apakah pengolah makanan mengolah makanan dalam kondisi sakit 

(sakit mata, diare, sakit tenggorokan, sakit kulit, dan sebagainya) ?
 

5. Apakah pengolah makanan yang diamati memegang hidung atau 
jerawat, atau menggaruk kepala atau wajah?

 

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

 

7. Apakah pengolah makanan selalu menjaga keersihan badannya ?   
8. Apakah fasilitas pencucian tangan tersedia cukup?  
9. Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong dan tidak dicat?  
10. Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit pernafasan?  
11. Apakah pengolah makanan merokok atau makan di area proses 

pengolahan makanan? 
 

12. Apakah pengolah berbicara atau mengobrol di area proses pengolahan 
makanan? 

  

13. Pernahkah pengolah yang  diamati meludah di lantai, di bak cuci atau di 
tempat sampah? 

 

14. Apakah tangan dicuci di bak cuci tangan sebelum memulai proses proses 
pengolahan? 

  

15. Apakah serbet untuk piring digunakan untuk mengelap keringat atau 
digunakan sebagai pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

 
 

 

16. Apakah pengolah makanan menggunakan saputangan yang bersih?  
17. Apakah pengolah makanan menggunakan jam tangan, gelang, anting 

atau perhiasan lain saat mengolah makanan?
  

18.  Apakah pengolah menggunakan seragam, penutup kepala dan masker ?  
 
• KONSTRUKSI 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ruang produksi cukup luas dan mudah di bersihkan ?   
2. Apakah ada bagian yang menurun atau lebih rendah pada lantai dan 

permukaan kerja? 
 

3. Apakah dinding dekat area pencucian diubin dengan cukup?   
4. Apakah lantai mudah dibersihkan?   
5. Apakah dinding mudah dibersihkan?  
6. Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan sarang laba-laba?  
7. Apakah langit-langit disapu/dibersihkan secara teratur?  
8. Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk mencegah akumulasi 

kelembaban?
 

9. Apakah penerangan diruang produksi cukup ?  
10. Apakah diruang produksi tersedia tempat untuk mencuci tangan yang 

selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi sabun dan pengeringnya ? 
 

11. Apakah pintu dan jendela mudah dibersihkan ?   
12. Apakah pintu selalu dalam keadaan tertutup ?  
13. Apakah tersedia perlengkapan P3K ?   



14. Apakah toilet atau kamar mandi selalu dalam keadaan tertutup ?  
15. Apakah lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya 

hama selalu dalam keadaan tertutup ? 
 

 
 

 
• PEMBUANGAN LIMBAH 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan ukuran yang cukup?   
2. Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik?   
3. Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin (dibuang ke tempat 

sampah utama)? 
 

4. Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik?  
5. Apakah sampah berhamparan di sekitar?   
6. Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di dekat tempat sampah?   
7. Apakah permukaan luar tempat sampah bersih?  

 
• SUPLAI AIR DAN PERPIPAAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah air yang digunakan untuk keperluan selain pengolahan pangan 

terpisah dengan air untuk keperluan pangan ?
 

2. Apakah air yang digunakan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
proses produksi ? 

  

3. Apakah lantai memiliki kemiringan yang baik dengan saluran yang 
bersih? 

 

4. Adakah bak cuci atau saluran yang tersumbat?  
 
BU YAN 

• PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKU 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah bahan baku diterima dalam keadaan baik ?   
2. Apakah Ketan langsung dibeli dalam jumlah besar ?    
3. Apakah ketan yang tidak digunakan disimpan dalam keadaan yang 

bersih dan kering ? 
  

4. Ayam yang akan digunakan, diterima dalam keadaan utuh atau telah 
dicincang ? 

  

5. Apakah ayam yang dibeli langsung digunakan atau mengalami masa 
penyimpanan?

  

6. Apakah bumbu-bumbu (seperti : bawang putih, merica, garam, dan 
sebagainya) disimpan ditempat yang kering dalam keadaan tertutup ?  

  

7. Apakah tempat penyimpanan bumbu terpisah dengan produk akhir ?   
8. Apakah daun pisang yang akan digunakan disimpan dengan baik dan 

terhindar dari debu ? 
 

9. Apakah daun pisang dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan?  
10. Apakah semua makanan dan persediaan bahan disimpan di lemari atau 

rak dengan jarak tertentu dari lantai? 
 

11. Apakah lemari bahan baku dan rak peralatan ditempatkan tidak 
menempel pada dinding? 

  

12. Apakah rak atau meja bebas dari debu dan reruntuhan / puing-puing?  
13. Apakah rak mudah di bersihkan lantai di bawahnya?  
14. Apakah persediaan bahan disimpan secara rapi dan teratur ?   



15. Apakah tempat penyimpanan dan sirkulasi udara mudah di bersihkan 
dan bebas dari serangga, tikus, burung, atau mikroba ?

 

16. Apakah bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan 
produk akhir masing-masing disimpan terpisah ? 

 
 

17. Apakah bahan baku disimpan sesuai suhu penyimpanan ?   
18. Apakah bahan yang mudah menyerap air disimpan ditempat kering 

(misalnya garam, gula, dan rempah-rempah) ?
  

19. Apakah kemasan disimpan ditempat yang bersih ?   
 
• PROSES PENGOLAHAN MAKANAN DAN PRAKTEK PENANGANAN 

(HANDLING PRACTICES) 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada bahan pangan yang tercecer di dalam ruang produksi ?    
2. Apakah dalam proses produksi menggunakan bahan tambahan makanan 

yang diijinkan sesuai batas maksimum penggunaan ?  
  

3. Apakah air yang kontak langsung dengan pangan sebelum diproses telah 
memenuhi persyaratan air bersih ? 

 
 

 

4. Apakah saat memegang bahan seperti ketan, bumbu, abon, dan ayam 
menggunakan tangan langsung (tanpa sarung tangan atau alat apapun)? 

  

5. Apakah pada saat mencicipi makanan menggunakan sendok terpisah?   
6. Apakah ada kegiatan kebersihan seperti menyapu atau membersihkan 

debu dilakukan pada saat proses pengolahan makanan? 
  

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

  

8. Apakah ketan, daging ayam, dan lain lain dicuci secara menyeluruh 
sebelum persiapan? 

  

9. Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi makanan diletakkan 
di lantai? 

  

10. Apakah penggunaan peralatan dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan 
kembali? 

  

11. Apakah panci dan wadah-wadah yang tidak digunakan bersih dan 
disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi? 

  

12. Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu sebelum alat-alat tersebut 
di simpan? 

  

13. Apakah peralatan (papan iris, pisau, panci, dandang, loyang atau 
cetakan) dibersihkan saat penggunaan diubah? 

  

14. Apakah penggunaan papan iris terpisah antara yang digunakan untuk 
daging dan untuk bumbu? 

  

15. Apakah papan iris dalam keadaan yang baik, tidak ada bagian yang 
robek, terpotong atau lubang? 

 
 

 

16. Apakah peralatan digunakan untuk pemrosesan daging langsung 
dibersihkan setelah penggunaan masing-masing? 

 
 

 

17. Apakah ayam yang dibeli dalam bentuk cacahan atau utuh?   
18. Apakah ayam langsung dipotong dan dibersihkan agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap? 
 
 

 

19. Apakah ayam mentah pada saat persiapan ditinggalkan pada suhu kamar 
untuk periode waktu lama? 

  
 

20. Apakah bak cuci di area proses pengolahan digunakan untuk mencuci 
tangan, untuk mencuci kain pel atau membuang air bekas untuk 
mengepel? 

 
 

 

21. Apakah semua bagian peralatan dijaga tetap bersih ?   



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

  

23. Apakah bak cuci untuk makanan digunakan untuk mencuci piring?   
24. Apakah alat-alat tajam seperti pisau dibersihkan dengan baik sebelum 

disimpan kembali? 
  

25. Apakah semua peralatan yang tidak digunakan secara rutin, bersih?   
26. Apakah semua sambungan dan lipatan pada peralatan tertutup ?   
27. Dapatkah peralatan dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali 

untuk tujuan pembersihan? 
  

28. Apakah permukaan peralatan halus dan bebas dari lubang dan celah?   
29. Apakah lantai area proses pengolahan bersih dan kering?   
30. Apakah semua makanan yang sudah jadi dan akan didinginkan atau 

disimpan dijaga agar selalu tertutup? 
 
 

 

31. Apakah komposisi bahan baku yang digunakan telah ditentukan secara 
baku dan setiap saat secara konsistan ? 

  

32 Apakah dibuat diagram alir dan urutan prosesnya secara jelas ?   
 
• PENCUCIAN PERKAKAS 

NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pencucian 

perkakas? 
 

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

  

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

 

4. Apakah alat-alat seperti baskom, rak, dandang, sendok, dll bersih?   
5. Apakah bibir / permukaan kontak perkakas yang sudah dicuci 

menyentuh lantai? 
  

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

  

7. Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih untuk mencegah 
kontaminasi nantinya? 

 

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

 

9. Apakah permukaan peralatan yang masih bersih menghadap ke bawah, 
untuk menghindari debu, kotoran atau pencemaran lainnya ?

  

 
• PRAKTEK – PRAKTEK KARYAWAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tangan dari pengolah makanan dicuci bersih pada awal saat akan 

bekerja dan setiap saat bila diperlukan?
 

2. Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi akibat luka terbakar, 
atau karena benda tajam? 

 

3. Apakah pengolah makanan menutup luka dengan perban ?  
4. Apakah pengolah makanan mengolah makanan dalam kondisi sakit 

(sakit mata, diare, sakit tenggorokan, sakit kulit, dan sebagainya) ?
  

5. Apakah pengolah makanan yang diamati memegang hidung atau 
jerawat, atau menggaruk kepala atau wajah?

  

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

 

7. Apakah pengolah makanan selalu menjaga keersihan badannya ?   



8. Apakah fasilitas pencucian tangan tersedia cukup?  
9. Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong dan tidak dicat?  
10. Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit pernafasan?  
11. Apakah pengolah makanan merokok atau makan di area proses 

pengolahan makanan? 
  

12. Apakah pengolah berbicara atau mengobrol di area proses pengolahan 
makanan? 

  

13. Pernahkah pengolah yang  diamati meludah di lantai, di bak cuci atau di 
tempat sampah? 

 

14. Apakah tangan dicuci di bak cuci tangan sebelum memulai proses proses 
pengolahan? 

  

15. Apakah serbet untuk piring digunakan untuk mengelap keringat atau 
digunakan sebagai pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

 
 

 

16. Apakah pengolah makanan menggunakan saputangan yang bersih?  
17. Apakah pengolah makanan menggunakan jam tangan, gelang, anting 

atau perhiasan lain saat mengolah makanan?
  

18.  Apakah pengolah menggunakan seragam, penutup kepala dan masker ?  
 
• KONSTRUKSI 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ruang produksi cukup luas dan mudah di bersihkan ?   
2. Apakah ada bagian yang menurun atau lebih rendah pada lantai dan 

permukaan kerja? 
 

3. Apakah dinding dekat area pencucian diubin dengan cukup?   
4. Apakah lantai mudah dibersihkan?   
5. Apakah dinding mudah dibersihkan?   
6. Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan sarang laba-laba?  
7. Apakah langit-langit disapu/dibersihkan secara teratur?  
8. Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk mencegah akumulasi 

kelembaban?
 

9. Apakah penerangan diruang produksi cukup ?   
10. Apakah diruang produksi tersedia tempat untuk mencuci tangan yang 

selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi sabun dan pengeringnya ? 
 

11. Apakah pintu dan jendela mudah dibersihkan ?   
12. Apakah pintu selalu dalam keadaan tertutup ?  
13. Apakah tersedia perlengkapan P3K ?   
14. Apakah toilet atau kamar mandi selalu dalam keadaan tertutup ?   
15. Apakah lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya 

hama selalu dalam keadaan tertutup ? 
 

 
 

 
• PEMBUANGAN LIMBAH 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan ukuran yang cukup?   
2. Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik?   
3. Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin (dibuang ke tempat 

sampah utama)? 
  

4. Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik?  
5. Apakah sampah berhamparan di sekitar?  
6. Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di dekat tempat sampah?  
7. Apakah permukaan luar tempat sampah bersih?   



• SUPLAI AIR DAN PERPIPAAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah air yang digunakan untuk keperluan selain pengolahan pangan 

terpisah dengan air untuk keperluan pangan ?
 

2. Apakah air yang digunakan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
proses produksi ? 

  

3. Apakah lantai memiliki kemiringan yang baik dengan saluran yang 
bersih? 

 

4. Adakah bak cuci atau saluran yang tersumbat?   
 
BU MARIA 

• PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKU 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah bahan baku diterima dalam keadaan baik ?   
2. Apakah Ketan langsung dibeli dalam jumlah besar ?   
3. Apakah ketan yang tidak digunakan disimpan dalam keadaan yang 

bersih dan kering ? 
  

4. Ayam yang akan digunakan, diterima dalam keadaan utuh atau telah 
dicincang ? 

  

5. Apakah ayam yang dibeli langsung digunakan atau mengalami masa 
penyimpanan?

 

6. Apakah bumbu-bumbu (seperti : bawang putih, merica, garam, dan 
sebagainya) disimpan ditempat yang kering dalam keadaan tertutup ?  

 

7. Apakah tempat penyimpanan bumbu terpisah dengan produk akhir ?   
8. Apakah daun pisang yang akan digunakan disimpan dengan baik dan 

terhindar dari debu ? 
 

9. Apakah daun pisang dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan?   
10. Apakah semua makanan dan persediaan bahan disimpan di lemari atau 

rak dengan jarak tertentu dari lantai? 
  

11. Apakah lemari bahan baku dan rak peralatan ditempatkan tidak 
menempel pada dinding? 

 

12. Apakah rak atau meja bebas dari debu dan reruntuhan / puing-puing?   
13. Apakah rak mudah di bersihkan lantai di bawahnya?  
14. Apakah persediaan bahan disimpan secara rapi dan teratur ?  
15. Apakah tempat penyimpanan dan sirkulasi udara mudah di bersihkan 

dan bebas dari serangga, tikus, burung, atau mikroba ?
 

16. Apakah bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan 
produk akhir masing-masing disimpan terpisah ? 

 
 

 

17. Apakah bahan baku disimpan sesuai suhu penyimpanan ?   
18. Apakah bahan yang mudah menyerap air disimpan ditempat kering 

(misalnya garam, gula, dan rempah-rempah) ?
  

19. Apakah kemasan disimpan ditempat yang bersih ?   
 
• PROSES PENGOLAHAN MAKANAN DAN PRAKTEK PENANGANAN 

(HANDLING PRACTICES) 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada bahan pangan yang tercecer di dalam ruang produksi ?    
2. Apakah dalam proses produksi menggunakan bahan tambahan makanan 

yang diijinkan sesuai batas maksimum penggunaan ?  
  



3. Apakah air yang kontak langsung dengan pangan sebelum diproses telah 
memenuhi persyaratan air bersih ? 

 
 

 

4. Apakah saat memegang bahan seperti ketan, bumbu, abon, dan ayam 
menggunakan tangan langsung (tanpa sarung tangan atau alat apapun)? 

  

5. Apakah pada saat mencicipi makanan menggunakan sendok terpisah?   
6. Apakah ada kegiatan kebersihan seperti menyapu atau membersihkan 

debu dilakukan pada saat proses pengolahan makanan? 
  

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

  

8. Apakah ketan, daging ayam, dan lain lain dicuci secara menyeluruh 
sebelum persiapan? 

  

9. Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi makanan diletakkan 
di lantai? 

  

10. Apakah penggunaan peralatan dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan 
kembali? 

  

11. Apakah panci dan wadah-wadah yang tidak digunakan bersih dan 
disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi? 

  

12. Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu sebelum alat-alat tersebut 
di simpan? 

  

13. Apakah peralatan (papan iris, pisau, panci, dandang, loyang atau 
cetakan) dibersihkan saat penggunaan diubah? 

  

14. Apakah penggunaan papan iris terpisah antara yang digunakan untuk 
daging dan untuk bumbu? 

  

15. Apakah papan iris dalam keadaan yang baik, tidak ada bagian yang 
robek, terpotong atau lubang? 

 
 

 

16. Apakah peralatan digunakan untuk pemrosesan daging langsung 
dibersihkan setelah penggunaan masing-masing? 

 
 

 

17. Apakah ayam yang dibeli dalam bentuk cacahan atau utuh?   
18. Apakah ayam langsung dipotong dan dibersihkan agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap? 
 
 

 

19. Apakah ayam mentah pada saat persiapan ditinggalkan pada suhu kamar 
untuk periode waktu lama? 

  
 

20. Apakah bak cuci di area proses pengolahan digunakan untuk mencuci 
tangan, untuk mencuci kain pel atau membuang air bekas untuk 
mengepel? 

 
 

 

21. Apakah semua bagian peralatan dijaga tetap bersih ?   
22. Apakah ada lap kotor, taplak meja kotor tergeletak di sekitar area proses 

pengolahan? 
  

23. Apakah bak cuci untuk makanan digunakan untuk mencuci piring?   
24. Apakah alat-alat tajam seperti pisau dibersihkan dengan baik sebelum 

disimpan kembali? 
  

25. Apakah semua peralatan yang tidak digunakan secara rutin, bersih?   
26. Apakah semua sambungan dan lipatan pada peralatan tertutup ?   
27. Dapatkah peralatan dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali 

untuk tujuan pembersihan? 
  

28. Apakah permukaan peralatan halus dan bebas dari lubang dan celah?   
29. Apakah lantai area proses pengolahan bersih dan kering?   
30. Apakah semua makanan yang sudah jadi dan akan didinginkan atau 

disimpan dijaga agar selalu tertutup? 
 
 

 

31. Apakah komposisi bahan baku yang digunakan telah ditentukan secara 
baku dan setiap saat secara konsistan ? 

  

32 Apakah dibuat diagram alir dan urutan prosesnya secara jelas ?   



• PENCUCIAN PERKAKAS 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pencucian 

perkakas? 
 

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

  

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

 

4. Apakah alat-alat seperti baskom, rak, dandang, sendok, dll bersih?   
5. Apakah bibir / permukaan kontak perkakas yang sudah dicuci 

menyentuh lantai? 
 

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

 

7. Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih untuk mencegah 
kontaminasi nantinya? 

 

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

 

9. Apakah permukaan peralatan yang masih bersih menghadap ke bawah, 
untuk menghindari debu, kotoran atau pencemaran lainnya ?

  

 
• PRAKTEK – PRAKTEK KARYAWAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tangan dari pengolah makanan dicuci bersih pada awal saat akan 

bekerja dan setiap saat bila diperlukan?
 

2. Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi akibat luka terbakar, 
atau karena benda tajam? 

 

3. Apakah pengolah makanan menutup luka dengan perban ?  
4. Apakah pengolah makanan mengolah makanan dalam kondisi sakit 

(sakit mata, diare, sakit tenggorokan, sakit kulit, dan sebagainya) ?
 

5. Apakah pengolah makanan yang diamati memegang hidung atau 
jerawat, atau menggaruk kepala atau wajah?

  

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

 

7. Apakah pengolah makanan selalu menjaga keersihan badannya ?  
8. Apakah fasilitas pencucian tangan tersedia cukup?  
9. Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong dan tidak dicat?  
10. Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit pernafasan?  
11. Apakah pengolah makanan merokok atau makan di area proses 

pengolahan makanan? 
  

12. Apakah pengolah berbicara atau mengobrol di area proses pengolahan 
makanan? 

  

13. Pernahkah pengolah yang  diamati meludah di lantai, di bak cuci atau di 
tempat sampah? 

  

14. Apakah tangan dicuci di bak cuci tangan sebelum memulai proses proses 
pengolahan? 

  

15. Apakah serbet untuk piring digunakan untuk mengelap keringat atau 
digunakan sebagai pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

 
 

 

16. Apakah pengolah makanan menggunakan saputangan yang bersih?  
17. Apakah pengolah makanan menggunakan jam tangan, gelang, anting 

atau perhiasan lain saat mengolah makanan?
  

18.  Apakah pengolah menggunakan seragam, penutup kepala dan masker ?  



• KONSTRUKSI 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ruang produksi cukup luas dan mudah di bersihkan ?   
2. Apakah ada bagian yang menurun atau lebih rendah pada lantai dan 

permukaan kerja? 
  

3. Apakah dinding dekat area pencucian diubin dengan cukup?   
4. Apakah lantai mudah dibersihkan?   
5. Apakah dinding mudah dibersihkan?  
6. Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan sarang laba-laba?  
7. Apakah langit-langit disapu/dibersihkan secara teratur?  
8. Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk mencegah akumulasi 

kelembaban?
 

9. Apakah penerangan diruang produksi cukup ?   
10. Apakah diruang produksi tersedia tempat untuk mencuci tangan yang 

selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi sabun dan pengeringnya ? 
  

11. Apakah pintu dan jendela mudah dibersihkan ?   
12. Apakah pintu selalu dalam keadaan tertutup ?  
13. Apakah tersedia perlengkapan P3K ?   
14. Apakah toilet atau kamar mandi selalu dalam keadaan tertutup ?  
15. Apakah lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya 

hama selalu dalam keadaan tertutup ? 
 

 
 

 
• PEMBUANGAN LIMBAH 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan ukuran yang cukup?   
2. Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik?  
3. Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin (dibuang ke tempat 

sampah utama)? 
 

4. Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik?  
5. Apakah sampah berhamparan di sekitar?   
6. Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di dekat tempat sampah?   
7. Apakah permukaan luar tempat sampah bersih?  

 
• SUPLAI AIR DAN PERPIPAAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah air yang digunakan untuk keperluan selain pengolahan pangan 

terpisah dengan air untuk keperluan pangan ?
 

2. Apakah air yang digunakan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
proses produksi ? 

  

3. Apakah lantai memiliki kemiringan yang baik dengan saluran yang 
bersih? 

 

4. Adakah bak cuci atau saluran yang tersumbat?  
 
BU DAH 

• PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKU 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah bahan baku diterima dalam keadaan baik ?   
2. Apakah Ketan langsung dibeli dalam jumlah besar ?    
3. Apakah ketan yang tidak digunakan disimpan dalam keadaan yang  



bersih dan kering ? 
4. Ayam yang akan digunakan, diterima dalam keadaan utuh atau telah 

dicincang ? 
  

5. Apakah ayam yang dibeli langsung digunakan atau mengalami masa 
penyimpanan?

  

6. Apakah bumbu-bumbu (seperti : bawang putih, merica, garam, dan 
sebagainya) disimpan ditempat yang kering dalam keadaan tertutup ?  

 

7. Apakah tempat penyimpanan bumbu terpisah dengan produk akhir ?  
8. Apakah daun pisang yang akan digunakan disimpan dengan baik dan 

terhindar dari debu ? 
 

9. Apakah daun pisang dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan?   
10. Apakah semua makanan dan persediaan bahan disimpan di lemari atau 

rak dengan jarak tertentu dari lantai? 
  

11. Apakah lemari bahan baku dan rak peralatan ditempatkan tidak 
menempel pada dinding? 

 

12. Apakah rak atau meja bebas dari debu dan reruntuhan / puing-puing?   
13. Apakah rak mudah di bersihkan lantai di bawahnya?  
14. Apakah persediaan bahan disimpan secara rapi dan teratur ?   
15. Apakah tempat penyimpanan dan sirkulasi udara mudah di bersihkan 

dan bebas dari serangga, tikus, burung, atau mikroba ?
  

16. Apakah bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan 
produk akhir masing-masing disimpan terpisah ? 

 
 

 

17. Apakah bahan baku disimpan sesuai suhu penyimpanan ?   
18. Apakah bahan yang mudah menyerap air disimpan ditempat kering 

(misalnya garam, gula, dan rempah-rempah) ?
 

19. Apakah kemasan disimpan ditempat yang bersih ?  
 
• PROSES PENGOLAHAN MAKANAN DAN PRAKTEK PENANGANAN 

(HANDLING PRACTICES) 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada bahan pangan yang tercecer di dalam ruang produksi ?    
2. Apakah dalam proses produksi menggunakan bahan tambahan makanan 

yang diijinkan sesuai batas maksimum penggunaan ?  
  

3. Apakah air yang kontak langsung dengan pangan sebelum diproses telah 
memenuhi persyaratan air bersih ? 

 
 

 

4. Apakah saat memegang bahan seperti ketan, bumbu, abon, dan ayam 
menggunakan tangan langsung (tanpa sarung tangan atau alat apapun)? 

  

5. Apakah pada saat mencicipi makanan menggunakan sendok terpisah?   
6. Apakah ada kegiatan kebersihan seperti menyapu atau membersihkan 

debu dilakukan pada saat proses pengolahan makanan? 
  

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

  

8. Apakah ketan, daging ayam, dan lain lain dicuci secara menyeluruh 
sebelum persiapan? 

  

9. Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi makanan diletakkan 
di lantai? 

  

10. Apakah penggunaan peralatan dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan 
kembali? 

  

11. Apakah panci dan wadah-wadah yang tidak digunakan bersih dan 
disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi? 

  

12. Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu sebelum alat-alat tersebut   



di simpan? 
13. Apakah peralatan (papan iris, pisau, panci, dandang, loyang atau 

cetakan) dibersihkan saat penggunaan diubah? 
  

14. Apakah penggunaan papan iris terpisah antara yang digunakan untuk 
daging dan untuk bumbu? 

  

15. Apakah papan iris dalam keadaan yang baik, tidak ada bagian yang 
robek, terpotong atau lubang? 

 
 

 

16. Apakah peralatan digunakan untuk pemrosesan daging langsung 
dibersihkan setelah penggunaan masing-masing? 

 
 

 

17. Apakah ayam yang dibeli dalam bentuk cacahan atau utuh?   
18. Apakah ayam langsung dipotong dan dibersihkan agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap? 
 
 

 

19. Apakah ayam mentah pada saat persiapan ditinggalkan pada suhu kamar 
untuk periode waktu lama? 

  
 

20. Apakah bak cuci di area proses pengolahan digunakan untuk mencuci 
tangan, untuk mencuci kain pel atau membuang air bekas untuk 
mengepel? 

 
 
 

 

21. Apakah semua bagian peralatan dijaga tetap bersih ?   
22. Apakah ada lap kotor, taplak meja kotor tergeletak di sekitar area proses 

pengolahan? 
  

23. Apakah bak cuci untuk makanan digunakan untuk mencuci piring?   
24. Apakah alat-alat tajam seperti pisau dibersihkan dengan baik sebelum 

disimpan kembali? 
  

25. Apakah semua peralatan yang tidak digunakan secara rutin, bersih?   
26. Apakah semua sambungan dan lipatan pada peralatan tertutup ?   
27. Dapatkah peralatan dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali 

untuk tujuan pembersihan? 
  

28. Apakah permukaan peralatan halus dan bebas dari lubang dan celah?   
29. Apakah lantai area proses pengolahan bersih dan kering?   
30. Apakah semua makanan yang sudah jadi dan akan didinginkan atau 

disimpan dijaga agar selalu tertutup? 
 
 

 

31. Apakah komposisi bahan baku yang digunakan telah ditentukan secara 
baku dan setiap saat secara konsistan ? 

  

32 Apakah dibuat diagram alir dan urutan prosesnya secara jelas ?   
 
• PENCUCIAN PERKAKAS 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pencucian 

perkakas? 
 

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

  

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

 

4. Apakah alat-alat seperti baskom, rak, dandang, sendok, dll bersih?  
5. Apakah bibir / permukaan kontak perkakas yang sudah dicuci 

menyentuh lantai? 
  

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

  

7. Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih untuk mencegah 
kontaminasi nantinya? 

 

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

  



9. Apakah permukaan peralatan yang masih bersih menghadap ke bawah, 
untuk menghindari debu, kotoran atau pencemaran lainnya ?

  

 
• PRAKTEK – PRAKTEK KARYAWAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tangan dari pengolah makanan dicuci bersih pada awal saat akan 

bekerja dan setiap saat bila diperlukan?
 

2. Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi akibat luka terbakar, 
atau karena benda tajam? 

  

3. Apakah pengolah makanan menutup luka dengan perban ?   
4. Apakah pengolah makanan mengolah makanan dalam kondisi sakit 

(sakit mata, diare, sakit tenggorokan, sakit kulit, dan sebagainya) ?
 

5. Apakah pengolah makanan yang diamati memegang hidung atau 
jerawat, atau menggaruk kepala atau wajah?

  

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

 

7. Apakah pengolah makanan selalu menjaga keersihan badannya ?  
8. Apakah fasilitas pencucian tangan tersedia cukup?  
9. Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong dan tidak dicat?  
10. Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit pernafasan?  
11. Apakah pengolah makanan merokok atau makan di area proses 

pengolahan makanan? 
 

12. Apakah pengolah berbicara atau mengobrol di area proses pengolahan 
makanan? 

  

13. Pernahkah pengolah yang  diamati meludah di lantai, di bak cuci atau di 
tempat sampah? 

  

14. Apakah tangan dicuci di bak cuci tangan sebelum memulai proses proses 
pengolahan? 

  

15. Apakah serbet untuk piring digunakan untuk mengelap keringat atau 
digunakan sebagai pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

 
 

 

16. Apakah pengolah makanan menggunakan saputangan yang bersih?  
17. Apakah pengolah makanan menggunakan jam tangan, gelang, anting 

atau perhiasan lain saat mengolah makanan?
  

18.  Apakah pengolah menggunakan seragam, penutup kepala dan masker ?  
 
• KONSTRUKSI 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah ruang produksi cukup luas dan mudah di bersihkan ?  
2. Apakah ada bagian yang menurun atau lebih rendah pada lantai dan 

permukaan kerja? 
 

3. Apakah dinding dekat area pencucian diubin dengan cukup?   
4. Apakah lantai mudah dibersihkan?   
5. Apakah dinding mudah dibersihkan?  
6. Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan sarang laba-laba?  
7. Apakah langit-langit disapu/dibersihkan secara teratur?  
8. Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk mencegah akumulasi 

kelembaban?
 

9. Apakah penerangan diruang produksi cukup ?  
10. Apakah diruang produksi tersedia tempat untuk mencuci tangan yang 

selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi sabun dan pengeringnya ? 
 



11. Apakah pintu dan jendela mudah dibersihkan ?   
12. Apakah pintu selalu dalam keadaan tertutup ?  
13. Apakah tersedia perlengkapan P3K ?  
14. Apakah toilet atau kamar mandi selalu dalam keadaan tertutup ?  
15. Apakah lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya 

hama selalu dalam keadaan tertutup ? 
 

 
 

 
• PEMBUANGAN LIMBAH 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan ukuran yang cukup?   
2. Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik?   
3. Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin (dibuang ke tempat 

sampah utama)? 
 

4. Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik?  
5. Apakah sampah berhamparan di sekitar?  
6. Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di dekat tempat sampah?  
7. Apakah permukaan luar tempat sampah bersih?  

 
• SUPLAI AIR DAN PERPIPAAN 
NO HAL YANG DIAMATI YA TIDAK
1. Apakah air yang digunakan untuk keperluan selain pengolahan pangan 

terpisah dengan air untuk keperluan pangan ?
 

2. Apakah air yang digunakan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
proses produksi ? 

  

3. Apakah lantai memiliki kemiringan yang baik dengan saluran yang 
bersih? 

 

4. Adakah bak cuci atau saluran yang tersumbat?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Persentase Daftar Pertanyaan Untuk Setiap Industri Rumah Tangga 

 

PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKU 

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

1. Apakah bahan baku diterima dalam keadaan baik ? 100  
2. Apakah Ketan langsung dibeli dalam jumlah besar 

?  20 80 

3. Apakah ketan yang tidak digunakan disimpan 
dalam keadaan yang bersih dan kering ? 80 20 

4. Ayam yang akan digunakan, diterima dalam 
keadaan utuh ? 100  

5. Apakah ayam yang dibeli langsung digunakan atau 
mengalami masa penyimpanan? 60 40 

6. Apakah bumbu-bumbu (seperti : bawang putih, 
merica, garam, dan sebagainya) disimpan ditempat 
yang kering dalam keadaan tertutup ?  

40 60 

7. Apakah tempat penyimpanan bumbu terpisah 
dengan produk akhir ? 60 40 

8. Apakah daun pisang yang akan digunakan 
disimpan dengan baik dan terhindar dari debu ?  100 

9. Apakah daun pisang dicuci terlebih dahulu 
sebelum digunakan? 80 20 

10. Apakah semua makanan dan persediaan bahan 
disimpan di lemari atau rak dengan jarak tertentu 
dari lantai? 

60 40 

11. Apakah lemari bahan baku dan rak peralatan 
ditempatkan tidak menempel pada dinding? 40 60 

12. Apakah rak atau meja bebas dari debu dan 
reruntuhan / puing-puing? 40 60 

13. Apakah rak mudah di bersihkan lantai di 
bawahnya?  100 

14. Apakah persediaan bahan disimpan secara rapi dan 
teratur ? 60 40 

15. Apakah tempat penyimpanan dan sirkulasi udara 
mudah di bersihkan dan bebas dari serangga, tikus, 
burung, atau mikroba ? 

20 80 

16. Apakah bahan baku, bahan tambahan makanan, 
bahan penolong dan produk akhir masing-masing 
disimpan terpisah ? 

40 60 

17. Apakah bahan baku disimpan sesuai suhu 
penyimpanan ? 100  

18. Apakah bahan yang mudah menyerap air disimpan 
ditempat kering (misalnya garam, gula, dan 
rempah-rempah) ? 

40 60 

19. Apakah kemasan disimpan ditempat yang bersih ?  60 40 



PROSES PENGOLAHAN MAKANAN DAN PRAKTEK PENANGANAN 
(HANDLING PRACTICES) 

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

1. Apakah ada bahan pangan yang tercecer di dalam 
ruang produksi ?  

20 80 

2. Apakah dalam proses produksi menggunakan 
bahan tambahan makanan yang diijinkan sesuai 
batas maksimum penggunaan ?  

100 - 

3. Apakah air yang kontak langsung dengan pangan 
sebelum diproses telah memenuhi persyaratan air 
bersih ? 

80 20 

4. Apakah saat memegang bahan seperti ketan, 
bumbu, abon, dan ayam menggunakan tangan 
langsung (tanpa sarung tangan atau alat apapun)? 

- 100 

5. Apakah pada saat mencicipi makanan 
menggunakan sendok terpisah? 

- 100 

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

20 80 

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

20 80 

8. Apakah ketan, daging ayam, dan lain lain dicuci 
secara menyeluruh sebelum persiapan? 

80 20 

9. Apakah bahan makanan atau peralatan yang berisi 
makanan diletakkan di lantai? 

40 60 

10. Apakah penggunaan peralatan dicuci terlebih 
dahulu sebelum digunakan kembali? 

40 60 

11. Apakah panci dan wadah-wadah yang tidak 
digunakan bersih dan disimpan dengan baik untuk 
mencegah kontaminasi? 

20 80 

12. Apakah peralatan dibersihkan terlebih dahulu 
sebelum alat-alat tersebut di simpan? 

100 - 

13. Apakah peralatan (papan iris, pisau, panci, 
dandang, loyang atau cetakan) dibersihkan saat 
penggunaan diubah? 

20 80 

14. Apakah penggunaan papan iris terpisah antara 
yang digunakan untuk daging dan untuk bumbu? 

- 100 

15. Apakah papan iris dalam keadaan yang baik, tidak 
ada bagian yang robek, terpotong atau lubang? 

20 80 

16. Apakah peralatan digunakan untuk pemrosesan 
daging langsung dibersihkan setelah penggunaan 
masing-masing? 

- 100 

17. Apakah ayam yang dibeli dalam bentuk cacahan 
atau utuh? 

100 - 

18. Apakah ayam langsung dipotong dan dibersihkan 100 - 



agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap? 
19. Apakah ayam mentah pada saat persiapan 

ditinggalkan pada suhu kamar untuk periode waktu 
lama? 

100 - 

20. Apakah bak cuci di area proses pengolahan 
digunakan untuk mencuci tangan, untuk mencuci 
kain pel atau membuang air bekas untuk 
mengepel? 

- 100 

21. Apakah semua bagian peralatan dijaga tetap bersih 
? 

40 60 

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

80 20 

23. Apakah bak cuci untuk makanan digunakan untuk 
mencuci piring? 

- 100 

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

80 20 

25. Apakah semua peralatan yang tidak digunakan 
secara rutin, bersih? 

- 100 

26. Apakah semua sambungan dan lipatan pada 
peralatan tertutup? 

- 100 

27. Dapatkah peralatan dengan mudah dibongkar dan 
dipasang kembali untuk tujuan pembersihan? 

100  

28. Apakah permukaan peralatan halus dan bebas dari 
lubang dan celah? 

- 100 

29. Apakah lantai area proses pengolahan bersih dan 
kering? 

60 40 

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

- 100 

31. Apakah komposisi bahan baku yang digunakan 
telah ditentukan secara baku dan setiap saat secara 
konsistan ? 

- 100 

32 Apakah dibuat diagram alir dan urutan prosesnya 
secara jelas? 

- 100 

 
PENCUCIAN PERKAKAS 

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

1. Apakah ada air panas yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pencucian perkakas? 

- 100 

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

100 - 

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

- 100 

4. Apakah alat-alat seperti baskom, rak, dandang, 
sendok, dll bersih? 

60 40 



5. Apakah bibir / permukaan kontak perkakas yang 
sudah dicuci menyentuh lantai? 

60 40 

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

- 100 

7. Apakah perkakas disimpan di tempat yang bersih 
untuk mencegah kontaminasi nantinya? 

- 100 

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

60 40 

9. Apakah permukaan peralatan yang masih bersih 
menghadap ke bawah, untuk menghindari debu, 
kotoran atau pencemaran lainnya ? 

80 20 

 
PRAKTEK – PRAKTEK KARYAWAN 

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

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

- 100 

2. Adakah pengolah makanan yang memiliki infeksi 
akibat luka terbakar, atau karena benda tajam? 

80 20 

3. Apakah pengolah makanan menutup luka dengan 
perban ? 

40 60 

4. Apakah pengolah makanan mengolah makanan 
dalam kondisi sakit (sakit mata, diare, sakit 
tenggorokan, sakit kulit, dan sebagainya) ? 

80 20 

5. Apakah pengolah makanan yang diamati 
memegang hidung atau jerawat, atau menggaruk 
kepala atau wajah? 

40 60 

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

- 100 

7. Apakah pengolah makanan selalu menjaga 
keersihan badannya ? 

60 40 

8. Apakah fasilitas pencucian tangan tersedia cukup? - 100 
9. Apakah kuku jari tangan bersih, dipotong dan tidak 

dicat? 
20 80 

10 Apakah ada pengolah makanan menderita penyakit 
pernafasan? 

100 - 

11 Apakah pengolah makanan merokok atau makan di 
area proses pengolahan makanan? 

60 40 

12 Apakah pengolah berbicara atau mengobrol di area 
proses pengolahan makanan? 

- 100 

13 Pernahkah pengolah yang  diamati meludah di 
lantai, di bak cuci atau di tempat sampah? 

60 40 

14 Apakah tangan dicuci di bak cuci tangan sebelum 
memulai proses proses pengolahan? 

100 - 

15 Apakah serbet untuk piring digunakan untuk - 100 



mengelap keringat atau digunakan sebagai 
pengering tangan setelah menggunakan toilet? 

16 Apakah pengolah makanan menggunakan 
saputangan yang bersih? 

- 100 

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

- 100 

18 Apakah pengolah menggunakan seragam, penutup 
kepala dan masker ? 

- 100 

 

KONSTRUKSI  

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

1. Apakah ruang produksi cukup luas dan mudah di 
bersihkan ? 

80 20 

2. Apakah ada bagian yang menurun atau lebih 
rendah pada lantai dan permukaan kerja? 

20 80 

3. Apakah dinding dekat area pencucian diubin 
dengan cukup? 

100 - 

4. Apakah lantai mudah dibersihkan? 100 - 
5. Apakah dinding mudah dibersihkan? 20 80 
6. Apakah dinding tidak berpori, bebas dari retak dan 

sarang laba-laba? 
- 100 

7. Apakah langit-langit disapu/dibersihkan secara 
teratur? 

- 100 

8. Apakah lubang angin yang dipasang cukup untuk 
mencegah akumulasi kelembaban? 

20 80 

9. Apakah penerangan diruang produksi cukup ? 40 60 
10 Apakah diruang produksi tersedia tempat untuk 

mencuci tangan yang selalu dalam keadaan bersih 
serta dilengkapi sabun dan pengeringnya ? 

20 80 

11 Apakah pintu dan jendela mudah dibersihkan ? 100 - 
12 Apakah pintu selalu dalam keadaan tertutup ? - 100 
13 Apakah tersedia perlengkapan P3K ? 80 20 
14 Apakah toilet atau kamar mandi selalu dalam 

keadaan tertutup ? 
40 60 

15 Apakah lubang-lubang dan selokan yang 
memungkinkan masuknya hama selalu dalam 
keadaan tertutup ? 

80 20 

 

PEMBUANGAN LIMBAH 

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

1. Apakah tempat sampah terdapat dalam jumlah dan 
ukuran yang cukup? 

80 20 

2. Apakah tempat sampah dilapisi dengan plastik? 80 20 



3. Apakah tempat sampah dikosongkan secara rutin 
(dibuang ke tempat sampah utama)? 

40 60 

4. Apakah tempat sampah dibersihkan dengan baik? 20 80 
5. Apakah sampah berhamparan di sekitar? 40 60 
6. Adakah makanan atau tumpahan air terlihat di 

dekat tempat sampah? 
60 40 

7. Apakah permukaan luar tempat sampah bersih? 40 60 
 
SUPLAI AIR 

No Hal yang diamati Sesuai 
sanitasi (%) 

Tidak sesuai 
sanitasi (%) 

1. Apakah air yang digunakan untuk keperluan selain 
pengolahan pangan terpisah dengan air untuk 
keperluan pangan ? 

- 100 

2. Apakah air yang digunakan cukup untuk 
memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi ? 

100 - 

3. Apakah lantai memiliki kemiringan yang baik 
dengan saluran yang bersih? 

- 100 

4. Adakah bak cuci atau saluran yang tersumbat? 100 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Total Kepadatan Bakteri di Udara  

Jam ke- Kepadatan Bakteri 

0 4 

Log 0,60205999 

3 6 

Log 0,77815125 

6 14 

Log 1,14612804 

Log Rata-Rata 0,84211309 

Standar Deviasi 0,27761637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Total Bakteri Hasil Swab Tangan  

ulangan SWTK1 SWTK2 SWTB1 SWTB2 

1 108 145 4 11 

2 105 120 11 7 

3 169 176 10 12 

4 87 98 8 6 

5 113 142 15 10 

6 75 9 11 4 

7 52 121 13 11 

8 151 117 7 10 

9 81 224 3 8 

10 108 68 12 15 
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Lampiran 5. Hitungan TPC Lemper 

a) Lemper dengan perlakuan tidak menggunakan sarung tangan dan didinginkan secara terbuka. 
JAM 
KE 

KODE 
SAMPEL 

PENGEN
CERAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RATA- 

RATA 
STAND 

DEV 
0 TST_DB 10000 1530000 1550000 1930000 1680000 1520000 1550000 2230000 1430000 1610000 1650000   
  100000 11600000 11500000 12900000 10700000 11000000 10900000 12900000 11500000 12000000 12400000   
  1000000 107000000 105000000 117000000 102000000 99000000 73000000 101000000 117000000 113000000 106000000   
 SPC  1530000 1550000 1930000 1680000 1520000 1550000 2230000 1430000 1610000 1650000   
 LOG  6,185 6,190 6,286 6,225 6,182 6,190 6,348 6,155 6,207 6,217 6,219 0,057 
               

3 TST_DB 10000 sp 2150000 2170000 1650000 1970000 1040000 1230000 1560000 1260000 1230000   
  100000 16700000 10100000 16900000 18200000 9900000 19300000 500000 12200000 11000000 11600000   
  1000000 162000000 95000000 153000000 138000000 87000000 185000000 79000000 112000000 110000000 105000000   
 SPC  16700000 2150000 2170000 1650000 1970000 19300000 1230000 1560000 1260000 1230000   
 LOG  7,223 6,332 6,336 6,217 6,294 7,286 6,089 6,193 6,100 6,089 6,416 0,452 
               

6 TST_DB 10000 sp 2110000 2670000 1950000 1770000 2270000 2310000 230000 2230000 2240000   
  100000 sp 20400000 19800000 27800000 21800000 21100000 20800000 17300000 19200000 21300000   
  1000000 223000000 166000000 202000000 205000000 159000000 168000000 195000000 130000000 188000000 167000000   
 SPC  223000000 2110000 2670000 27800000 1770000 2270000 2310000 17300000 2230000 2240000   
 LOG  8,348 6,324 6,427 7,444 6,248 6,356 6,364 7,238 6,348 6,350 6,745 0,702 

 
Contoh Perhitungan SPC: 
• TST_DB 
Jam ke-6 

Ul. Jumlah Koloni Per Pengenceran Standart Plate Count Keterangan Log 
CFU/gram 

Rata-Rata Log 
CFU/gram 10-4 10-5 10-6 Hasil Sebenarnya

1 spd spd 223 22,3 x 10-7 - Hitung pengenceran 10-7 karena >2 (hasil = 22,3x10-7) 8,34830486 6,775 
2 211 204 166 21,1 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,668) 6,32428246
3 267 198 202 26,7 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 7,416) 6,42651126
4 195 278 205 27,8 x 10-6 - Hitung pengenceran 10-6 karena >2 (hasil = 7,374) 7,4440448
5 177 218 159 17,7 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 12,316) 6,24797327
6 227 211 168 22,7 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,295) 6,35602586
7 231 208 195 2,31 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,004) 6,36361198
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8 23 173 130 17,3 x 10-6 - Hitung pengenceran 10-6 karena >2 (hasil = 7,514) 7,2380461
9 223 192 188 22,3 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,609) 6,34830486
10 224 213 167 22,4 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,509) 6,35024802

 

b) Lemper dengan perlakuan tidak menggunakan sarung tangan dan didinginkan secara tertutup 
JAM 
KE 

KODE 
SAMPEL 

PENGEN 
CERAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RATA- 

RATA 
STAND 

DEV 
0 TST_DT 10000 1190000 1500000 1960000 1590000 1970000 340000 1040000 1120000 1100000 1170000   
  100000 9600000 11800000 8100000 11700000 12300000 12100000 3400000 11800000 10700000 8300000   
  1000000 75000000 93000000 73000000 79000000 78000000 113000000 0 105000000 85000000 95000000   
 SPC  1190000 1500000 1960000 1590000 1970000 12100000 1040000 1120000 1100000 1170000   
 LOG  6,076 6,176 6,292 6,201 6,294 7,083 6,017 6,049 6,041 6,068 6,229 0,317 
               

3 TST_DT 10000 1750000 1890000 2100000 2510000 2240000 sp 2240000 1470000 1870000 1840000   
  100000 16700000 18200000 11700000 11900000 30700000 23500000 19500000 12100000 17500000 17900000   
  1000000 162000000 165000000 35000000 98000000 147000000 sp 150000006 135000000 153000000 151000000   
 SPC  1750000 1890000 2100000 2510000 2240000 0 2240000 1470000 1870000 1840000   
 LOG  6,243 6,276 6,322 6,399 6,350 0 6,350 6,167 6,271 6,26 6,294 0,069 
               

6 TST_DT 10000 2180000 sp 2370000 3210000 2350000 sp 2200000 2370000 2250000 2530000   
  100000 2100000 11100000 5500000 20500000 22700000 23900000 20800000 20400000 20800000 sp   
  1000000 55000000 104000000 210000000 147000000 112000000 203000000 20000000 201000000 217000000 143000000   
 SPC  2180000 11100000 2370000 3210000 2350000 23900000 2200000 2370000 2250000 2530000   
 LOG  6,338 7,045 6,375 6,507 6,371 7,378 6,342 6,375 6,352 6,403 6,549 0,361 

 
Contoh Perhitungan SPC: 
• TST_DT 
Jam Ke-3 

Ul. Jumlah Koloni Per Pengenceran Standart Plate Count Keterangan Log 
CFU/gram 

Rata-Rata Log 
CFU/gram 10-4 10-5 10-6 Hasil Sebenarnya

1 175 167 162 17,5 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,543) 6,243038 6,294 
2 189 182 165 18,9 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,629) 6,276462 
3 210 117 35 21 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 5,57) 6,322219 
4 251 119 98 25,1 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil =4,741) 6,399674 
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5 224 307 147 22,4 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 13,705) 6,350248 
6 Sp 235 Sp 0 - -  0 
7  224 195 156 22,4 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,705) 6,350248 
8 147 121 135 14,7 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,231) 6,167317 
9 187 175 153 18,7 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,358) 6,271842 
10 184 179 151 18,4 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,728) 6,264818 

 
c) Lemper dengan perlakuan menggunakan sarung tangan dan didinginkan secara terbuka 

JAM 
KE 

KODE 
SAMPEL 

PENGEN
CERAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RATA- 

RATA 
STAND 

DEV 
0 ST_DB 10000 600000 520000 560000 660000 650000 620000 600000 610000 640000 760000   
  100000 5900000 6600000 3200000 4200000 6300000 5300000 5200000 5900000 5900000 5800000   
  1000000 0 2000000 22000000 31000000 57000000 51000000 43000000 56000000 76000000 57000000   
 SPC  600000 520000 560000 660000 650000 620000 600000 610000 640000 760000   
 LOG  5,778 5,716 5,748 5,819 5,813 5,792 5,778 5,785 5,806 5,881 5,792 0,044 
               

3 ST_DB 10000 1100000 1120000 1100000 1090000 1130000 1170000 1100000 1080000 1130000 1150000   
  100000 10300000 10800000 3200000 11500000 9700000 9900000 13700000 1000000 10300000 700000   
  1000000 97000000 0 3000000 95000000 93000000 89000000 85000000 80000000 90000000 89000000   
 SPC  1100000 1120000 1100000 1090000 1130000 1170000 1100000 1080000 1130000 1150000   
 LOG  6,041 6,049 6,041 6,037 6,053 6,068 6,041 6,033 6,053 6,061 6,048 0,012 
               

6 ST_DB 10000 1050000 1170000 790000 1100000 1180000 1290000 1360000 1340000 1150000 1190000   
  100000 11800000 11600000 10100000 11500000 11300000 0 12400000 11800000 10700000 10800000   
  1000000 112000000 113000000 93000000 114000000 111000000 103000000 110000000 107000000 113000000 3000000   
 SPC  11800000 1170000 10100000 11500000 1180000 1290000 1360000 1340000 1150000 1190000   
 LOG  7,0719 6,068 7,004 7,061 6,072 6,112 6,134 6,127 6,061 6,076 6,378 0,461 

 

Contoh Perhitungan SPC: 
• ST_DB 
Jam Ke-6 

Ul. Jumlah Koloni Per Pengenceran Standart Plate Count Keterangan Log 
CFU/gram 

Rata-Rata Log 
CFU/gram 10-4 10-5 10-6 Hasil Sebenarnya

1 105 118 112 11,8 x 10-6 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,492) 7,071882 6,378 
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2 117 116 113 11,7 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,915) 6,068186 
3 79 101 93 10,1 x 10-6 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,208) 7,004321 
4 110 115 114 11,5 x 10-6 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,913) 7,060698 
5 118 113 111 11,8 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,576) 6,071882 
6 129 0 103 12,9 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena < 2 (hasil = 0) 6,11059 
7 136 124 110 13,6 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,118) 6,133539 
8 134 118 107 13,4 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,806) 6,127105 
9 115 107 113 11,5 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,304) 6,060698 
10 119 108 3 11,9 x 10-5 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,076) 6,075547 

 

d) Lemper dengan perlakuan menggunakan sarung tangan dan didinginkan secara tertutup 
JAM 
KE 

KODE 
SAMPEL 

PENGEN
CERAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RATA- 

RATA 
STAND 

DEV 
0 ST_DT 10000 790000 750000 780000 630000 710000 530000 570000 530000 610000 550000   
  100000 7800000 1000000 0 6000000 6400000 4000000 4400000 4700000 0 4000000   
  1000000 59000000 31000000 80000000 53000000 63000000 0 40000000 41000000 33000000 35000000   
 SPC  790000 750000 780000 630000 710000 530000 570000 530000 610000 550000   
 LOG  5,898 5,875 5,892 5,799 5,851 5,724 5,756 5,724 5,785 5,740 5,805 0,069 
               

3 ST_DT 10000 830000 800000 950000 820000 910000 850000 860000 860000 900000 930000   
  100000 6900000 7300000 9200000 300000 7600000 8200000 8300000 7300000 8700000 9100000   
  1000000 97000000 70000000 80000000 6000000 71000000 88000000 75000000 70000000 85000000 83000000   
 SPC  830000 800000 950000 820000 910000 850000 860000 860000 900000 930000   
 LOG  5,919 5,903 5,978 5,914 5,959 5,929 5,934 5,934 5,954 5,968 5,939 0,025 
               

6 ST_DT 10000 0 590000 600000 580000 610000 820000 0 790000 830000 800000   
  100000 4900000 4500000 3500000 4500000 5000000 8000000 7100000 8100000 7900000 8500000   
  1000000 30000000 41000000 7000000 39000000 38000000 75000000 0 76000000 75000000 82000000   
 SPC  4900000 590000 600000 580000 610000 820000 0 790000 830000 8500000   
 LOG  6,690 5,771 5,778 5,763 5,785 5,914 0 5,898 5,919 6,929 6,138 0,4395 
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Contoh Perhitungan SPC: 
• ST_DT 
Jam Ke-3 

Ul. Jumlah Koloni Per Pengenceran Standart Plate Count Keterangan Log 
CFU/gram 

Rata-Rata Log 
CFU/gram 10-4 10-5 10-6 Hasil Sebenarnya

1 83 69 97 83 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,313) 5,919078 5,94 
2 80 73 70 80 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,125) 5,90309 
3 95 92 80 95 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,684) 5,977724 
4 82 30 6 82 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,684) 5,913814 
5 91 76 71 91 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 3,659) 5,959041 
6 85 82 88 85 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,352) 5,929419 
7 86 83 75 86 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,647) 5,934498 
8 86 73 70 86 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,651) 5,934498 
9 90 87 85 90 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 8,488) 5,954243 
10 93 91 83 93 x 10-4 - Hitung pengenceran 10-5 karena >2 (hasil = 9,667) 5,968483 

 



Lampiran 6. Unequal Replication untuk hubungan antara kepadatan bakteri (Log 
CFU/g) dengan waktu pada berbagai perlakuan  
 
6.1 Nilai Log Jam ke-0 

Ulangan ST_DT ST_DB TST_DT TST_DB 
1 5,8976271 5,7781513 6,075546961 6,1846914
2 5,8750613 5,7160033 6,176091259 6,1903317
3 5,8920946 5,748188 6,292256071 6,2855573
4 5,7993405 5,8195439 6,201397124 6,2253093
5 5,8512583 5,8129134 6,294466226 6,1818436
6 5,7242759 5,7923917 7,08278537 6,1903317
7 5,7558749 5,7781513 6,017033339 6,3483049
8 5,7242759 5,7853298 6,049218023 6,155336 
9 5,7853298 5,80618 6,041392685 6,2068259
10 5,7403627 5,8808136 6,068185862 6,2174839

Jumlah  58,045501 57,917666 62,29837292 62,186016
Rata-rata 5,8045501 5,7917666 6,229837292 6,2186016

r 10 10 10 10 
Jml_kuadrat 3369,2802 3354,4561 3881,087269 3867,1006

 
• Nilai Log di kuadratkan  

Ulangan ST_DT ST_DB TST_DT TST_DB 
1 34,7820053 33,3870319 36,912271 38,250408
2 34,5163448 32,6726942 38,144103 38,320207
3 34,7167788 33,0416656 39,592486 39,508231
4 33,6323508 33,8670916 38,457326 38,754476
5 34,2372243 33,7899617 39,620305 38,21519 
6 32,7673342 33,5518015 50,165849 38,320207
7 33,1300954 33,3870319 36,20469 40,300975
8 32,7673342 33,4700413 36,593039 37,888162
9 33,4700413 33,7117259 36,498426 38,524687
10 32,9517638 34,5839685 36,82288 38,657107

 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 
Treatment 3 274,94543 91,64847731 3322,9283 2,86 
Error 36 0,9929029 0,027580637   
Total 39 275,93833    

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 

Total d.f = n – 1 = 40 – 1 = 39 
Treatment d.f = t – 1 = 4 – 1 = 3 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 39 – 3 = 36 
 

• Nilai Faktor Koreksi 



CF =  
n

G 2

= 
40
541,216 2

 = 1172,247 

 
• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 247,1172219,6)068,6(...778,5898,5 2222 −++++  = 275,938 

Treatment SS  = CF
r
Tt

i i

i −∑
=1

 

     = ( ) ( ) ( ) ( ) 247,1172
10

101,3867
10

087,3881
10

456,3354
10

280,3369 2222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++ = 274,945 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 275,938 - 274,945 = 0,993 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
14
94,274
−

 = 91,648 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = ( )1104
993,0
−

 = 0,028 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS     = 
028,0
648,91  = 3322,928 

 
• Nilai  

Sd  = 
r
s 22  = 

40
02758,02×  = 0,012   

 
• Nilai Rengking (p) 

p rp (.05) 
2 2.87 
3 3,02 
4 3,11 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  
 

p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
0123,087,2  = 0,025031 

3 ( )( )
2
0123,002,3  = 0,02634 

4 ( )( )
2
0123,011,3  = 0,0271247 



 
ST_DB 5,7917666 5,8045501  - 5,7917666 = 0,01278347 a 
ST_DT 5,8045501 6,2186016 - 5,8045501 = 0,41405148 a 
TST_DB 6,2186016 6,2298373 - 6,2186016 = 0,01123572 b 
TST_DT 6,2298373 6,2298373 - 5,7917666 = 0,43807067 b 

6.2 Nilai Log Jam Ke- 3  
Ulangan ST_DT ST_DB TST_DT TST_DB 

1 5,919078092 6,0413927 6,24303805 7,2227165 
2 5,903089987 6,049218 6,2764618 6,3324385 
3 5,977723605 6,0413927 6,32221929 6,3364597 
4 5,913813852 6,0374265 6,39967372 6,2174839 
5 5,959041392 6,0530784 6,35024802 6,2944662 
6 5,929418926 6,0681859 6,35024802 7,2855573 
7 5,934498451 6,0413927 6,16731733 6,0899051 
8 5,934498451 6,0334238 6,27184161 6,1931246 
9 5,954242509 6,0530784 6,26481782 6,1003705 
10 5,968482949 6,0606978  6,0899051 

Jumlah 59,39388822 60,479287 56,6458657 64,162428 
Rata-rata 5,939388822 6,0479287 6,29398507 6,4162428 

r 10 10 9 10 
Jumlah kuadrat 3527,633957 3657,7441 3208,7541 4116,8171 

 
• Nilai Log di kuadratkan  
Ulangan ST_DT ST_DB TST_DT TST_DB 

1 35,035485 36,4984256 38,975524 52,16763322
2 34,846471 36,5930387 39,393973 40,09977685
3 35,73318 36,4984256 39,970457 40,15072196
4 34,973194 36,4505187 40,955824 38,6571066 
5 35,510174 36,6397586 40,32565 39,62030507
6 35,158009 36,8228797 40,32565 53,0793453 
7 35,218272 36,4984256 38,035803 37,08694427
8 35,218272 36,4022022 0 38,35479229
9 35,453004 36,6397586 39,335997 37,21452079
10 35,622789 36,7320583 39,247942 37,08694427

 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 
Treatment 3 216,64483 72,214943 1343,3566 2,87 
Error 35 1,8814982 0,05375709   
Total 38 218,52633    

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 

Total d.f = n – 1 = 39 – 1 = 38 
Treatment d.f = t – 1 = 4 – 1 = 3 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 38 – 3 = 35 
 



• Nilai Faktor Koreksi 

CF =  
n

G 2

= 
39
562,222 2

 = 1270,1029 

 
• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 1029,1270089,6)265,6(...041,6919,5 2222 −++++  = 218,526 

Treatment SS  = CF
r
Tt

i i

i −∑
=1

 

 = ( ) ( ) ( ) ( ) 10,1270
10

82,4116
9

75,3208
10

74,3657
10

63,3527 2222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++  = 216,64 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 218,526 - 216,64 = 1,881 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
14
64,216

−
 = 72,215 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = 
35
881,1  = 0,054 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS     = 
054,0
215,72  = 1343,357 

 
• Nilai  

Sd  = 
r
s 22  = 

39
0538,02 2×  = 0,024 

 
• Nilai Rengking (p) 

p rp (.05) 
2 2.88 
3 3,03 
4 3,11 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  
 

p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
0240,088,2  = 0,02511868 

3 ( )( )
2
0240,003,3  = 0,026427 



4 ( )( )
2
0240,011,3  = 0,0271247 

 
ST_DB 5,939388822 6,047928692 - 5,939388822 = 0,10853987 a 
ST_DT 6,047928692 6,293985074 - 6,047928692 = 0,24605638 b 
TST_DB 6,293985074 6,416242751 - 6,293985074 = 0,12225768 c 
TST_DT 6,416242751 6,416242751 - 5,939388822 = 0,47685393 d 

 
6.3 Nilai Log Jam Ke- 6  

Ulangan ST_DT ST_DB TST_DT TST_DB 
1 6,6901961 7,071882007 6,33845649 8,3483049 
2 5,770852 6,068185862 7,04532298 6,3242825 
3 5,7781513 7,004321374 6,37474835 6,4265113 
4 5,763428 7,06069784 6,50650503 7,4440448 
5 5,7853298 6,071882007 6,37106786 6,2479733 
6 5,9138139 6,11058971 7,3783979 6,3560259 
7 5,8976271 6,133538908 6,34242268 6,363612 
8 5,9190781 6,127104798 6,37474835 7,2380461 
9 6,9294189 6,06069784 6,35218252 6,3483049 
10  6,075546961 6,40312052 6,350248 

Jumlah 54,447895 63,78444731 65,4869727 67,447353 
Rata-rata 5,4447895 6,378444731 6,54869727 6,7447353 

r 9 10 10 10 
Jumlah kuadrat 2964,5733 4068,455719 4288,54359 4549,1455 

 
• Nilai Log di kuadratkan  
Ulangan ST_DT ST_DB TST_DT TST_DB 

1 44,758724 50,01152 40,176031 69,6941941
2 33,302733 36,82288 49,636576 39,9965486
3 33,387032 49,06052 40,637416 41,300047 
4 33,217102 49,85345 42,334608 55,4138029
5 33,470041 36,86775 40,590506 39,0371699
6 34,973194 37,33931 54,440756 40,3990647
7 34,782005 37,6203 40,226325 40,4955574
8 35,035485 37,54141 40,637416 52,3893114
9 48,016847 36,73206 40,350223 40,3009746
10 0 36,91227 40,999952 40,3256499

 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 
Treatment 3 235,8876266 78,6292089 303,24485 2,87 
Error 35 9,075248273 0,25929281    
Total 38 244,9628749    

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 



Total d.f = n – 1 = 39 – 1 = 38 
Treatment d.f = t – 1 = 4 – 1 = 3 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 38 – 3 = 35 
 

• Nilai Faktor Koreksi 

CF =  
n

G 2

= 
39
338,232 2

 = 1384,12388 

 
• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 124,1384350,6)403,6(...072,7690,6 2222 −++++  = 244,963 

Treatment SS  = CF
r
Tt
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 = ( ) ( ) ( ) ( ) 124,1384
10

146,4549
10
544,488

10
456,4068

9
573,2964 2222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++  = 235,89 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 244,963 - 235,89 = 9,075 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
14
89,235
−

 = 78,629 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = 
35
075,9  = 0,259 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS     = 
259,0

78,629  = 303,245 

 
• Nilai  

Sd  = 
r
s 22  = 

10
259,02 2×  = 0,116 

 
• Nilai Rengking (p) 

p rp (.05) 
2 2.88 
3 3,03 
4 3,11 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  
 

p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
1159,088,2  = 0,236147 



3 ( )( )
2
1159,003,3  = 0,2484466 

4 ( )( )
2
1159,011,3  = 0,255006 

 
ST_DB 5,4447895 6,3784447 - 5,4447895 = 0,93365523 a 
ST_DT 6,3784447 6,5486973 - 6,3784447 = 0,17025254 b 
TST_DB 6,5486973 6,7447353 - 6,5486973 = 0,19603808 c 
TST_DT 6,7447353 6,7447353 - 5,4447895 = 1,29994585 d 

 
Lampiran 7. Unequal Replication untuk hubungan antara kepadatan bakteri (Log 
CFU/g) dengan perlakuan  
 
7.1 Nilai Log Perlakuan Menggunakan Sarung Tangan dan Didinginkan Tertutup  

Ulangan 0 3 6 
1 5,8976271 5,91907809 6,69019608 
2 5,8750613 5,90308999 5,770852012
3 5,8920946 5,97772361 5,77815125 
4 5,7993405 5,91381385 5,763427994
5 5,8512583 5,95904139 5,785329835
6 5,7242759 5,92941893 5,913813852
7 5,7558749 5,93449845 5,897627091
8 5,7242759 5,93449845 5,919078092
9 5,7853298 5,95424251 6,929418926
10 5,7403627 5,96848295 0 

Jumlah 58,045501 59,3938882 54,44789513
Rata-rata 5,8045501 5,93938882 6,049766126

r 10 10 9 
Jumlah kuadrat 3369,2802 3527,63396 2964,573284

 
• Nilai Log di kuadratkan  
Ulangan 0 3 6 

1 34,7820053 35,0354855 44,758724
2 34,5163448 34,8464714 33,302733
3 34,7167788 35,7331795 33,387032
4 33,6323508 34,9731943 33,217102
5 34,2372243 35,5101743 33,470041
6 32,7673342 35,1580088 34,973194
7 33,1300954 35,2182719 34,782005
8 32,7673342 35,2182719 35,035485
9 33,4700413 35,4530039 48,016847
10 32,9517638 35,6227887 0 

 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 
Treatment 2 0,28711768 0,143558839 2,340377 3,37 



Error 26 1,59484098 0,061340038   
Total 28 1,88195866    

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 

Total d.f = n – 1 = 29 – 1 = 28 
Treatment d.f = t – 1 = 3 – 1 = 2 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 28 – 2 = 26 
 

• Nilai Faktor Koreksi 

CF =  
n

G 2

= 
29

171,8872

 = 1018,8013 

 
 

• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 8013,1018968,5)740,5(...919,5898,5 2222 −++++  = 1,88196 

Treatment SS  = CF
r
Tt

i i

i −∑
=1

 

        = ( ) ( ) ( ) 8013,1018
9

57,2964
10

63,3527
10

28,3369 222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++  = 0,287118 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 1,88196 - 0,28712 = 1,594841 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
13

0,287118
−

 = 0,14356 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = 
26
5948,1  = 0,0613 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS    = 
0613,0

0,14356  = 2,340377 

 
• Nilai  

Sd  = 
r
s 22  = 

29
0613,02 2×  = 0,0274 

 
• Nilai Rengking (p) 

p rp (.05) 
2 2.91 
3 3,06 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  
 



p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
0274,091,2  = 0,056447 

3 ( )( )
2
0274,006,3  = 0,059356 

 
0 5,8045501 5,9393888 - 5,8045501 = 0,134838724 a 
3 5,9393888 6,0497661 - 5,9393888 = 0,110377304 b 
6 6,0497661 6,0497661 - 5,8045501 = 0,245216028 c 

 
 
 
 
7.2 Nilai Log Perlakuan Menggunakan Sarung Tangan dan Didinginkan Terbuka 

ULANGAN 0 3 6 
1 5,77815125 6,0413927 7,07188201
2 5,71600334 6,049218 6,06818586
3 5,74818803 6,0413927 7,00432137
4 5,81954394 6,0374265 7,06069784
5 5,81291336 6,0530784 6,07188201
6 5,79239169 6,0681859 6,11058971
7 5,77815125 6,0413927 6,13353891
8 5,78532984 6,0334238 6,1271048 
9 5,80617997 6,0530784 6,06069784
10 5,88081359 6,0606978 6,07554696

Jumlah 57,9176663 60,479287 63,7844473
Rata-rata 5,79176663 6,0479287 6,37844473

r 10 10 10 
Jumlah kuadrat 3354,45606 3657,7441 4068,45572

 
• Nilai Log di kuadratkan  
ULANGAN 0 3 6 

1 33,387032 36,4984256 50,01151513
2 32,672694 36,5930387 36,82287965
3 33,041666 36,4984256 49,06051791
4 33,867092 36,4505187 49,85345399
5 33,789962 36,6397586 36,86775111
6 33,551801 36,8228797 37,33930661
7 33,387032 36,4984256 37,62029954
8 33,470041 36,4022022 37,54141321
9 33,711726 36,6397586 36,73205831
10 34,583969 36,7320583 36,91227088

 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 



Treatment 2 1,7301702 0,86508509 12,07483 3,35 
Error 27 1,9343791 0,07164367   
Total 29 3,6645492    

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 

Total d.f = n – 1 = 30 – 1 = 29 
Treatment d.f = t – 1 = 3 – 1 = 2 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 29 – 2 = 27 
 

• Nilai Faktor Koreksi 

CF =  
n

G 2

= 
30

182,18142

 = 1106,335 

 
 

• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 335,1106350,6)089,6(...223,7185,6 2222 −++++  = 3,665 

Treatment SS  = CF
r
Tt

i i

i −∑
=1

 

        = ( ) ( ) ( ) 335,1106
10

46,4068
10

74,3657
10

46,3354 222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++  = 1,730 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 3,665 - 1,730 = 1,934 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
13

1,730
−

 = 0,865 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = 
27
93,1  = 0,072 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS    = 
072,0

0,865  = 12,075 

 
• Nilai  

Sd  = 
r
s 22  = 

30
072,02 2×  = 0,320 

 
• Nilai Rengking (p) 

p rp (.05) 
2 2.9 
3 3,05 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  



 

p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
320,09,2  = 0,05625 

3 ( )( )
2
0320,005,3  = 0,05916 

 
0 5,79176663 6,04792869 - 5,79176663 = 0,25616207 a 
3 6,04792869 6,37844473 - 6,04792869 = 0,33051604 b 
6 6,37844473 6,37844473 - 5,79176663 = 0,58667811 c 

 
 
 
 
 
 
7.3 Nilai Log Perlakuan Tidak Menggunakan Sarung Tangan dan Didinginkan 
Tertutup 

ULANGAN 0 3 6 
1 6,075546961 6,243038049 6,33845649
2 6,176091259 6,276461804 7,04532298
3 6,292256071 6,322219295 6,37474835
4 6,201397124 6,399673721 6,50650503
5 6,294466226 6,350248018 6,37106786
6 7,08278537 6,350248018 7,3783979
7 6,017033339 6,167317335 6,34242268
8 6,049218023 6,271841607 6,37474835
9 6,041392685 6,264817823 6,35218252
10 6,068185862 0 6,40312052

Jumlah 62,29837292 56,64586567 65,4869727
Rata-rata 6,229837292 5,664586567 6,54869727

r 10 9 10
Jumlah kuadrat 3881,087269 3208,754098 4288,54359

 
• Nilai Log di kuadratkan  
ULANGAN 0 3 6 

1 36,9122709 38,97552408 40,17603072
2 38,1441032 39,39397278 49,63657588
3 39,5924865 39,97045681 40,63741647
4 38,4573263 40,95582374 42,33460774
5 39,6203051 40,32564989 40,59050571
6 50,1658486 40,32564989 54,44075558
7 36,2046902 38,03580311 40,22632546
8 36,5930387 39,33599714 40,63741647
9 36,4984256 39,24794236 40,35022274



10 36,8228797 0 40,99995241
 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 
Treatment 2 0,564708965 0,28235448 3,468262 3,37 

Error 26 2,116684659 0,08141095     
Total 28 2,681393624       

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 

Total d.f = n – 1 = 29 – 1 = 28 
Treatment d.f = t – 1 = 3 – 1 = 2 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 28 – 2 = 26 
 

• Nilai Faktor Koreksi 

CF =  
n

G 2

= 
29

184,43122

 = 1172,927 

 
• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 967,1172403,6)068,6(...243,6076,6 2222 −++++  = 2,681 

Treatment SS  = CF
r
Tt

i i

i −∑
=1

 

        = ( ) ( ) ( ) 967,1172
10

54,4288
9

75,3208
10

087,3881 222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++  = 0,565 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 2,681 - 0,565 = 2,117 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
13

2,565
−

 = 0,282 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = 
26
117,2  = 0,081 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS    = 
081,0

0,282  = 3,468 

 
• Nilai  

Sd  = 
r
s 22  = 

29
282,02 2×  = 0,364 

 
• Nilai Rengking (p) 



p rp (.05) 
2 2.91 
3 3,06 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  
 

p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
320,09,2  = 0,05625 

3 ( )( )
2
0320,005,3  = 0,05916 

 
0 6,229837292 6,293985074 - 6,229837292 = 0,06414778 a 
3 6,293985074 6,548697268 - 6,293985074 = 0,25471219 b 
6 6,548697268 6,548697268 - 6,229837292 = 0,31885998 c 

 
 
 
 
 
 
7.4 Nilai Log Perlakuan Tanpa Menggunakan Sarung Tangan dan Didinginkan 
Terbuka 

ULANGAN 0 3 6 
1 6,18469143 7,22271647 8,34830486
2 6,1903317 6,33243846 6,32428246
3 6,28555731 6,33645973 6,42651126
4 6,22530928 6,21748394 7,4440448
5 6,18184359 6,29446623 6,24797327
6 6,1903317 7,28555731 6,35602586
7 6,34830486 6,08990511 6,36361198
8 6,15533604 6,1931246 7,2380461
9 6,20682588 6,10037055 6,34830486
10 6,21748394 6,08990511 6,35024802

Jumlah 62,1860157 64,1624275 67,4473535
Rata-rata 6,21860157 6,41624275 6,74473535

r 10 10 10
Jumlah kuadrat 3867,10055 4116,8171 4549,14549

 
• Nilai Log di kuadratkan  
ULANGAN 0 3 6 

1 38,250408 52,1676332 69,69419409
2 38,320207 40,0997768 39,99654857
3 39,508231 40,150722 41,30004699
4 38,754476 38,6571066 55,41380292
5 38,21519 39,6203051 39,03716994



6 38,320207 53,0793453 40,3990647
7 40,300975 37,0869443 40,49555743
8 37,888162 38,3547923 52,38931139
9 38,524687 37,2145208 40,30097463
10 38,657107 37,0869443 40,32564989

 
• Tabel  

Anova df SS MS F_hit F_tabel 
Treatment 2 1,41262056 0,70631028 3,025246 3,35 

Error 27 6,30374471 0,23347203     
Total 29 7,71636528       

 Ket : F tabel = dilihat dari E Tabel 
 
• Nilai d.f. 

Total d.f = n – 1 = 30 – 1 = 29 
Treatment d.f = t – 1 = 3 – 1 = 2 
Error d.f = Total d.f - Treatment d.f = 29 – 2 = 27 
 

• Nilai Faktor Koreksi 

CF =  
n

G 2

= 
30

193,7962

 = 1251,893 

 
 

• Nilai Sums of Square (SS) 

Total SS = ∑
=

n

i
ix

1

2  - CF 

       = ( ) ( ) ( )[ ] 894,1521350,6)089,6(...223,7185,6 2222 −++++  = 7,716 

Treatment SS  = CF
r
Tt

i i

i −∑
=1

 

        = ( ) ( ) ( ) 894,1521
10

145,4549
10

617,4116
10

101,3667 222

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++  = 1,413 

Error SS = Total SS – Treatment SS   = 7,716 - 1,413 = 6,304 
 

• Nilai Means Square (MS) 

Treatment MS = 
1−t

StreatmentS  = 
13

1,413
−

 = 0,706 

Error MS = 
)1( −rt

errorSS       = 
27
304,6  = 0,233 

 
• Nilai F hitung 

F = 
ErrorMS

tretmentMS    = 
233,0

0,706  = 3,025 

 
• Nilai  



Sd  = 
r
s 22  = 

30
706,02 2×  = 0,104 

 
• Nilai Rengking (p) 

p rp (.05) 
2 2.9 
3 3,05 

Ket : rp = dilihat dari F tabel  
 

p Rp = ( )( )
2
Sdrp  

2 ( )( )
2
104,09,2  = 0,0563 

3 ( )( )
2

104,005,3  = 0,05916 

 
0 6,21860157 6,41624275 - 6,21860157 = 0,19764118 a 
3 6,41624275 6,74473535 - 6,41624275 = 0,3284926 b 
6 6,74473535 6,74473535 - 6,21860157 = 0,52613377 c 
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