
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Industri pangan di indonesia dari tahun ke tahun semakin berperan penting 

dalam mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk yang 

memenuhi standar keamanan pangan. Namun kondisi  hyigene   dan sanitasi  yang 

menjadi dasar keamanan pangan suatu  usaha atau perusahaan menjadi masalah 

besar  keamanan pangan untuk mencapai tujuan target produk bersih sesuai 

dengan standar produksi dan kualitas dari  keamanan pangan. Oleh sebab itu, 

dikembangkanlah suatu system standar keamanan  pangan yang disebut sebagai 

Good Manufacturing Process (GMP) dan HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) yang termasuk kedalam food safety management system guidelines 

for implementation yang merupakan suatu tindakan keamanan  preventif  yang 

efektif untuk menjamin keamanan pangan dan hygiene serta sanitasi sebuah 

perusahaan.  

Good Manufacturing Process (GMP) diterjemahkan menjadi cara 

pembuatan yang baik (CPB) merupakan suatu konsep manajemen dalam bentuk 

prosedur dan mekanisme berproses yang tepat untuk menghasilkan output yang 

memenuhi stándar dengan tingkat ketidak sesuaian yang kecil. GMP merupakan 

prasyarat  utama sebelum suatu industri pangan dapat memperoleh sertifikat 

sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) (Irawan, 2016). 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah suatu sistem 

jaminan keamanan pangan yang mendasarkan kepada suatu kesadaran bahwa 

bahaya (hazard) berpeluang timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, dan 

harus dikendalikan untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya tersebut. Kunci 

utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang 

mengutamakan kepada tindakan pencegahan dan tidak mengandalkan kepada 

pengujian produk akhir.  Sistem HACCP telah diadopsi secara luas keseluruh 

dunia oleh organisasi seperti Codex Alimentarius (komisi PBB) dan negara Eropa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_analysis_and_critical_control_points
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(EuropeanUnion) dan oleh beberapa negara termasuk Kanada, Amerika, Australia, 

New Zealand dan Jepang (Koswara, 2009).  

Untuk memenuhi persyaratan standar keamanan pangan yang baik 

HACCP selain dibarengi dengan GMP juga harus dibarengi dengan Sanitation 

Standard Operating Procedure (SSOP). Sanitation Standard Operating 

Procedure (SSOP) adalah prosedur tertulis yang harus digunakan dalam proses 

pangan untuk memenuhi kondisi dan praktek sanitasi. SSOP merupakan bagian 

penting dari program prasyarat untuk sistem  Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP).  

Selain dari pada itu salah satu upaya yang baik untuk menghindari 

terjadinya keracunan dan penularan penyakit pada makanan dapat juga 

menerapkan hyigene sanitasi makanan yang masih masuk kedalam SSOP. 

Menurut departemen kesehatan republik Indonesia pada tahun 2004 menjelaskan 

bahwa hyigene merupakan suatu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan 

melindungi kebersihan individu. Menurut WHO, sanitasi merupakan salah satu 

usaha untuk mengawasi faktor-faktor yang berasal dari lingkungan fisik yang 

akan berpengaruh kepada manusia, terutama hal-hal yang dapat memberikan efek 

merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (Rahmadhani, 

2017).  

Prinsip dasar sanitasi meliputi dua hal, yaitu membersihkan dan sanitasi. 

Membersihkan yaitu menghilangkan mikroba yang berasal dari sisa makanan dan 

tanah yang mungkin menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. 

Sanitasi merupakan langkah menggunakan zat kimia atau metode fisika untuk 

menghilangkan sebagian besar mikroba yang tertinggal pada permukaan alat dan 

mesin pengolah makanan. Sanitasi pangan ditujukan untuk mencapai kebersihan 

yang prima dalam tempat produksi, persiapan penyimpanan, penyajian makanan, 

dan air sanitasi. Hal-hal tersebut merupakan aspek yang sangat esensial dalam 

setiap cara penanganan pangan. 

Hyigene dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling 

berhubungan satu sama lain. Apabila hyigene seseorang baik akan tetapi 

sanitasinya tidak mendukung maka resiko terjadinya penyakit atau efek lainnya 
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akan lebih tinggi. Berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 

2012 tentang pangan, hyigene sanitasi dilakukan agar pangan dapat dikonsumsi 

dengan aman. Dalam pengendalian risiko bahaya pada pangan, setiap orang yang 

terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahayanya, baik yang 

berasal dari bahan baku makanan, bahaya luar ruang atau didalam ruangan, 

peralatan yang digunakan, sarana (APBD) keamanan pangan, proses produksi, 

maupun perseorangan sehingga keamanan terjamin (Rahmadhani, 2017). 

PT.XYZ  adalah  sebuah  perusahaan yang bergerak dibidang  

pengolahan kelapa dimana perusahaan tersebut sudah menerapkan beberapa 

standar HACCP  sebagai  standar  produksi tepung ampas kelapa  yang  mereka 

produksi. Namun berdasarkan  hasil observasi lapangan dan wawancara di  

PT.XYZ  masih terdapat beberapa permasalahan  yang cukup signifikan  dalam  

penerapan  sistem  HACCP  yang diterapkan  seperti  terjadinya kontaminasi 

biological hazards dan beberapa produk yang mengadung  toxic metals (logam 

berat).  

 
Gambar 1.1 Kontaminasi Biological Hazards 

 (Sumber:Pengumpulan Data, 2017) 
 

Pada gambar 1.1 didapat kontaminasi cacing yang keluar dari lubang 

lantai keramik yang pecah  atau  retak sehingga terdapat celah tepat  

berkembangnya bibit penyakit. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian SSOP 

dalam lingkup bangun, fasilitas. Kontaminasi biological hazards yang terjadi 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pecahnya lantai keramik, 

peralatan yang kurang dibersihakan,dan peletakan peralatan, bahan baku yang 

tidak pada tempatnya, tempat  penyimpanan dan  air yang kurang bersih .  
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Gambar 1.2 Kontaminasi Biological Hazards 

 (Sumber:Pengumpulan Data, 2017) 

 
Pada gambar 1.2 terdapat kontaminasi biological hazards yaitu kecoa 

(german cockroach) yang termasuk kedalam hama industri pangan. Hama 

merupakan binatang atau serangga yang tidak dikehendaki keberadannya 

sedikitpun atau banyak dalam makanan manusia. Kecoa (german cockroach) 

adalah salah satu hama yang seringkali menyebabkan kontaminasi  

membahayakan, pada kebanyakan kasus dapat menyebabkan food borne illness.  

Sehingga perlu dilakukan pengendalian yang sesuai dengan  standar keamanan 

pangan. 

 
Gambar 1.3 Kontaminasi Toxic Metals (Logam-Logam Berat) 

 (Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
 

Pada gambar 1.3 terdapat  Serpihan  logam  maupun  karet apabila 

termakan dapat menyebabkan luka pada lambung. Kontaminasi toxic metals 

(logam-logam berat) dan Kontaminasi plastik mesin disebakan dari penyimpanan 

bahan baku itu sendiri, gesekan screw, bering rusak atau pecah, pengepresan 

plastik rusak dan patahan gigi grinder saat proses produksi.  
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Gambar 1.4 Tidak Menggunakan Alat Produksi Saat Bekerja 

 (Sumber:Pengumpulan Data,2017) 
 

Pada gambar 1.4 selain kontaminasi biologi dan logam berat juga 

terdapat kontaminasi silang. Kontaminasi yang terjadi akibat personel karyawan 

yang tidak menggunakan standar hyigene dan sanitasi saat bekerja seperti, tidak 

menggunakan  alat  produksi saat memasukan produk  ke dalam  mesin yang bisa 

menyebakan bakteri yang terkandung dalam  produk, bercampur dengan  bakteri 

yang terdapat dari personel  karyawan. Kontaminasi yang disebabkan oleh 

personel  karyawan  seperti  tangan dan peralatan yang tidak dicuci sesuai 

prosedur GMP. Sehingga pada bagian ini diperlukan perhatian khusus untuk 

mengurangi kontaminasi yang terjadi.   

Untuk melengkapi data yang ada, dilakukan juga peninjauan 

permasalahan yang ada dengan melakukan pembuatan tabel infeksi. Tabel 

infeksi digunakan untuk melihat kondisi lingkungan kerja yang sedang maupun 

yang sudah terkena masalah dari hasil observasi lapangan  dan  wawancara 

atasan  maupun masing-masing personel karyawan. Sedangkan tabel infeksi  

yang  telah diperoleh dari proses wawancara dan observasi adalah tabel 1.1 

infeksi  proses produksi, tabel 1.2  infeksi ruangan dan fasilitas pabrik.  
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  Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjelaskan terjadinya sebuah permasalahan  di dalam proses produksi serta akibat 

yang ditimbulkannya . Hal ini dijelaskan pada Tabel 1.1. dibawah ini: 

Tabel 1.1 Infeksi Proses 
No Kontaminasi Jenis kontaminasi  Proses Bahaya yang ditimbulkan  Gambar 
1 Jamur kapang  yang 

ada di tank transfer 
adalah salah satu  jenis 
jamur  yang berasal 
dari bahan baku  yang 
dapat memicu 
timbulnya kontaminasi 
silang apabila 
tercampur dengan 
kontaminasi lainnya. 

Jenis Kontaminasi 
yang terjadi pada 
bagian ini adalah 
kontaminasi biologi .  

Tank transfer , 
penyimpanan 
bahan baku 
sementara. 

merusak produk apabila tidak di 
lakukan pemanasan dengan suhu 
yang tidak sesuai 

- 

2 Pada bagian ini di 
dilakukan 
penangkapan metal 
seperti serbuk besi, 
gesekan screw kasar. 
Namun tidak semua  
gesekan screw dan 
karet bekas 
pengepresan kelapa 
yang bisa ditangakap 
oleh magnet drower 

Jenis Kontaminasi 
yang terjadi pada 
bagian ini adalah 
toxic metal. Pada 
bagian ini terdapat 
serpihan logam pada 
saat proses awal 
pengiriman bahan 
baku. Yang di 
sebabkan karena 
gesekan mesin.  

Magnet drower 
berfungsi sebagai 
penangkap logam 
atau besi yang 
terdapat dalam 
produk 

Apabila  serpihan tersebut masuk 
kedalam tubuh manusia maka 
akan membuat usus luka yang 
menyebakan kematian. 

 

(Sumber:Pengumpulan Data, 2017) 
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Tabel 1.1 Infeksi Proses (Lanjutan) 
No Kontaminasi Jenis kontaminasi  Proses Bahaya yang ditimbulkan  Gambar 
3 Kontaminasi yang 

terjadi bisa dari 
personel karyawan 
seperti Kontaminasi 
yang terjadi 
disebabkan oleh 
tangan yang tidak 
dilakukan dengan 
menggunakan alkohol 
dan air yang bersih, 
pencucian sendok 
yang tidak dilakukan 
15 menit sekali.  
Maupun dari bahan 
baku  itu sendiri 
seperti Rambut, 
ketombe, dan Bakteri 
yang terdapat pada 
bahan baku sendiri 
yang apabila kedua 
bakteri bercampur 
akan menyebakan 
kontaminasi silang . 

Jenis Kontaminasi 
yang terjadi disini 
adalah kontaminasi 
silang. 

Inpeksi (hopper 
sortir), adalah 
proses pemilahan 
dan peyortiran 
ampas kelapa low 
fat. Pada bagian 
ini adalah proses 
dimana pemilahan 
bahan dilakukan. 
Seperti 
mengambil sisa 
karet mesin dalam  
ukuran besar.  

Bahaya yang ditimbulkan dapat  
merusak produk selain dari pada 
itu dapat menyebabkan penyakit 
dalam  tubuh  manusia yang 
mengkonsumsi seperti diare. 

 

(Sumber:Pengumpulan Data,  2017) 
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Tabel 1.1 Infeksi Proses (Lanjutan) 
No Kontaminasi Jenis kontaminasi  Proses Bahaya yang ditimbulkan  Gambar 
4 Kontaminasi yang di 

timbulkan pada proses ini 
adalah terdapatnya karet 
mesin yang tidak dapat di 
tangkap oleh magnet 
drower 

Jenis Kontaminasi 
yang terjadi pada 
bagian ini adalah 
toxic metal. 
Kontaminasi ini 
terjadi akibat 
gesekan pada karet. 
Sehingga karet yang 
terdapat pada mesin 
terkikis dan bisa 
ditemukan pada 
produk. 

Belting conveyor  Apabila  serpihan tersebut masuk 
kedalam tubuh manusia maka 
akan membuat usus luka yang 
menyebakan kematian. 

 

5 Kontaminasi yang 
terdapat pada proses ini 
adalah  bakteri Tpc dan 
Entero. Yang apabila 
pada proses pemanasan 
yang tidak sesuai 
prosedur maka bakteri ini 
masih terdapat dalam 
produk tersebut. Selain 
itu dapat disebabkan oleh 
air yang digunakan 
kurang bersih. 

Jenis kontaminasi 
yang terjadi pada 
bagian ini adalah 
kontaminasi 
mikrobiologi dimana 
kontaminasi ini 
disebakan oleh 
kontaminasi pada 
proses  sebelumnya 

Blancher  Apabila penangan tidak dilakukan 
dengan baik, maka produk 
dikatakan gagal atau  tidak bisa di 
kirim . 

 

(Sumber:Pengumpulan Data,  2017) 
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Tabel 1.1 Infeksi Proses (Lanjutan) 
No Kontaminasi Jenis kontaminasi  Proses Bahaya yang ditimbulkan  Gambar 
6 Kontaminasi yang 

terjadi  ditempat ini 
adalah  terdapat 
cacing dibagian lantai 
produksinya, cacing 
tersebut timbul dari 
lubang keramik yang 
pecah atau retak.  
Sedangakan  pada  
proses pengeringan 
menggunakan dryer 
china  ada bagian 
yang tidak dimasuki 
ruang udara. Atau 
disebut juga udara 
kosong yang 
menyebabkan bahan 
tidak kering 
sepenuhnya.  

Jenis kontaminasi 
yang terjadi pada 
bagian ini adalah 
kontaminasi biologi.  
kontaminasi biologi 
terjadi  karena tidak 
bersih.  

Dryer proctor/ 
China 

Untuk bahaya yang ditimbulkan 
adalah bahan tidak terlalu kering 
sehingga tidak bisa dikirim. 

 

(Sumber:Pengumpulan Data,  2017) 
 

 
 
 

 

 



I-10 
 

  Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjelaskan terjadinya sebuah permasalahan  di dalam ruangan pabrik dan fasilitas 

pabrik serta akibat yang ditimbulkannya . Hal ini dijelaskan pada Tabel 1.2. dibawah ini: 

Tabel 1.2 Infeksi Ruangan Pabrik Dan Fasilitas Pabrik 
No Kontaminasi/ 

kerusakan 
Tempat/peralatan Proses Bahaya yang ditimbulkan Gambar 

1 Kerusakan atau 
pecahnya keramik 
harus segera ditutup 
dengan rapi. 

Lantai produksi yang 
termasuk kedalam 
ketahanan,keutuhan, 
dan kebersihan dari 
permukaan bangunan 
dan fasilitas yang 
termasuk kedalam 
prosedur GMP . 

Dryer proctor  Penutupan keramik yang kurang 
tepat dapat menimbulkan 
kecelakaan kerja pada karyawan 
itu sendiri  

- 

2 Fasilitas air yang 
kurang bersih dapat 
mencemari air yang 
akan digunakan 
sebagai proses 
pencucian bahan 
pangan. 

Selang air yang 
bersih dan terawat 
akan mengurangi 
dampak timbulnya 
bakteri. 

Blancher Terdapatnya bakteri yang terdapat 
pada air akan bercampur dengan 
produk. Sehingga menjadi titik 
munculnya kontaminasi silang 
yang membahyakan.  

 

(Sumber:Pengumpulan Data, 2017) 
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Tabel 1.2 infeksi ruangan pabrik dan Fasilitas pabrik (lanjutan) 
No Kontaminasi/ 

kerusakan 
Tempat/peralatan/ 
fasilitas 

Proses Bahaya yang ditimbulkan Gambar 

3 Kayu yang lapuk 
disebabkan oleh hama 
seperti serangga. 

Kontruksi bangunan 
pabrik yang hygiene 
sangatlah penting 
untuk mendapatkan 
perhatian khusus. 

 Serpihan dari kayu yang telah 
lapuk dapat jatuh kedalam produk 
dan mencemari produk, 
sedangkan kayu yang lapuk dapat 
menjadi tempat tinggal atau 
sarang serangga yang dapat 
membuat menurunnya kulitas 
produk.  

4  Jamur pada produk . 
Disebabkan peletakan 
produk yang terlalu 
dekat dengan dinding 
dan tidak sesuai 
dengan standar GMP  

Bangunan peletakan 
produk jadi. 

 Gagalnya pengiriman produk 
akhir kekonsumen. 

 
5. Puntung rokok pada 

langit –langit dan 
sampah berserakan 
habis perbaikan atap. 

Bangunan fasilitas 
pabrik 

 Apabila kotoran atau sampah dari 
langit-langit jatuh akan 
mempengaruhi produk. 

 
(Sumber:Pengumpulan Data,  2017) 
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Untuk menghindari resiko yang terjadi dan mengurangi dampak yang 

ditimbulkan perlu dilakukan identifikasi masalah, evaluasi, dan usulan perbaikan  

penerapan HACCP yang sudah diterapkan di perusahaan dengan penerapan yang 

sesuai dengan standard  HACCP food safety management system guidelines for 

implementation dan Good Manufacturing Practices (GMP). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatlah rumusan  masalah yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung dengan karyawan maupun kepala 

produksi. 

2.  Bagaimana cara melakukan perbaikan implementasi sistem HACCP, food 

hyigene dan sanitasi produksi yang sesuai dengan standar HACCP food safety 

management system guidelines for implementation dan implementasi Good 

Manufacturing Practices (GMP) terhadap hygiene dan sanitasi pada product 

disciccated coconut (DC). 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan melakukan observasi dan 

wawancara langsung dengan karyawan maupun kepala produksi. 

2. Memberikan  usulan  perbaikan  implementasi HACCP, hyigene dan sanitasi 

yang telah diterapkan oleh perusaan agar sesuai dengan standar metode 

HACCP Food Safety Management System Guidelines For Implementation 

dan implementasi Good Manufacturing Practices (GMP) terhadap hygiene 

dan sanitasi pada product disciccated coconut (DC). 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini berdasarakan tujuan yang telah ditetapkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai Gambaran aplikasi dan penerapan ilmu Teknik Industri dalam 

kehidupan nyata serta dapat mengetahui pentingnya implementasi HACCP, 

hyigene dan sanitasi yang  sesuai  standar dengan metode HACCP Food 

Safety Management System Guidelines For Implementation dan Good 

Manufacturing Practices (GMP). 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dijadikan untuk membantu pihak perusahaan PT.XYZ dalam 

mengetahui pentingnya implementasi HACCP & GMP, sekaligus menjadi 

tolak ukur untuk perbaikan HACCP, hyigene dan sanitasi untuk mengurai 

permasalahan yang ada. 

 
1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian dilakukan pada lingkup proses pembuatan DC (tepung ampas 

kelapa) dimulai pada tanggal 1 agustus sampai 30 september 2017. Pada saat 

melakukan observasi lapangan dan wawancara proses ini banyak  terdapat 

permasalah yang cukup signifikan dan bisa  mengancam keamanan pangan di 

mulai dari proses pembuatan hingga menjadi barang setengah jadi, ruangan 

banguan  pabrik dan fasilitas pabrik harus segera dilakukan perbaikan. Bukti 

Tabel infeksi yang tertera pada latar belakang memperkuat permasalahan 

yang ada. Selain itu, kenapa tidak dilakukan penelitian di tempat lain. Karena 

pada bagian proses  produksi sudah dikatakan cukup baik. 

2. Penelitian dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya, sehingga untuk saran 

perbaikan yang dilakukan hanya berdasarkan hasil penelitian tanpa 

mempertimbangkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

melakukan perbaikan. 
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Asumsi yang digunakan adalah tidak ada perubahan tata letak atau 

pemindahan mesin. 

 
1.6 Posisi Penelitian 

Adapun posisi penelitian pada penelitian perbaikan implementasi HACCP 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian 
No 1 2 3 4 
Penelitian Ifa zulfana dan sudarmaiji Rahmi Yuniarti, Wifqi Azlia, 

Ratih Ardia Sari 
Farhan Soeprapto, 
Retno Adriyani 

Suhartini 

Tahun 2008 2015 2015 2017 
Univ Universitas Airlangga Universitas Brawijaya Universitas Airlangga UIN SUSKA RIAU 

Judul Hazard analysis and critical 
control point (HACCP) pada 
pengelolaan makanan pasien 
rawat inap di rumah sakit islam 
lumajang. 
 

Penerapan sistem hazard 
analysis critical Control 
point (haccp) pada proses 
Pembuatan keripik tempe 
 

Penilaian GMP dan 
SSOP Pada bagian 
pengolahan makanan 
dikatering X surabaya 
dengan metode Skoring  
sebagai persyaratan 
penerapan HACCP 

Perbaikan Implementasi HACCP 
Food Safety Management System 
Guidelines For Implementation & 
Implementasi GMP  Terhadap 
Hyigene Dan Sanitasi Pada Product 
Disciccated Coconut (DC) di 
PT.XYZ 

Metode Observasional, cross sectional, 
dan HACCP 

GMP , SSOP, CCP, serta 
kondisi awal tata letak 
fasilitas pabrik 

Skoring, GMP , SSOP 
Dan HACCP 

HACCP Food Safety Management 
System Guidelines For 
Implementation dan Good 
Manufacturing Practices (GMP) 

Tujuan Untuk mengidentifikasi Keratan 
konsumen terhadap foodbone 
disease Pada makanan di kantin 
RSI. LUMAJANG 

Menghilangkan bahaya yang 
dapat ditimbulkan 
lingkungan kerja yang 
kurang sesuai dengan 
standard HACCP 

mengalisa kecukupan 
data dan kevaliditasan 
data untuk menujang 
penerapan HACCP 

mengidentifikasi permasalahan yang 
ada, dan memberikan  usulan  
perbaikan  implementasi HACCP 

Hasil Perbaikan system dan 
identifikasi untuk kepentingan 
audit internal inap dirumah 
sakit islam lumajang. 

menghasilkan produk yang 
aman untuk dikonsumsi 

Meningkatkan kualitas 
dan keamanan pada 
produk makanan yang 
dihasilkan. 

Perbaikan implementasi HACCP 
agar sesuai dengan standar metode 
HACCP Food Safety Management 
System Guidelines For 
Implementation dan implementasi 
Good Manufacturing Practices 
(GMP). 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penelitian, maka penelitian dilakukan secara 

sistematis. Adapun sistematika yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan asumsi, 

posisi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisikan tentang semua teori-teori mengenai  HACCP 

dan GMP yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan. Teori-

teori ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengumpulkan, 

menyajikan, menganalisis serta menginterprestasikan data dan 

bagaimana menggunakan data tersebut. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian mengGambarkan langkah-langkah atau prosedur      

kerja yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode HACCP Food Safety Management System 

Guidelines For Implementation dan implementasi Good Manufacturing 

Practices (GMP). 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisikan tentang pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian di PT.XYZ dan pengolahan dengan metode HACCP 

Food Safety Management System Guidelines For Implementation dan 

implementasi Good Manufacturing Practices (GMP) 

BAB V ANALISA 

Bab ini dilakukan analisa terhadap hasil dari data yang telah dilakukan 

pada BAB IV. 

BAB VI PENUTUP 

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan penelitian  

dengan  didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada 
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BAB I dan terdapat saran dari penulis untuk perbaikan penelitian 

selanjutnya. 
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