
 

 

BAB V 

ANALISA 

 

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini ada melakukan analisis 

kondisi dengan menggunakan GAP Analysis yang disesuaikan dengan persyaratan 

yang ada di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara 

Produksi Pangan untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan HAS 23000 dari 

MUI. Kemudian dapat diketahui bahwa persyaratan GHMP pada Pabrik Tahu 

Asli Hb yang sesuai sebesar 58,38% dan tidak sesuai sebesar 41,61% yang 

rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.15 Selanjutnya dilakukan penentuan 

tingkatan ketidaksesuain persyaratan GHMP yang hasilnya menunjukkan 9 

ketidaksesuaian minor, 12 ketidaksesuaian mayor, 29 ketidaksesuaian serius, dan 

21 ketidaksesuaian kritis. Untuk penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat pada 

tabel 4.16 

Kemudian tahap selanjutnya dilakukan Root Cause Analysis (RCA) untuk 

mengetahui penyebab dari persyaratan GHMP yang tidak sesuai. Tetapi root 

cause analysis hanya dilakukan untuk ketidaksesuaian serius dan kritis karena 

ketidaksesuaian tersebut yang dapat mempengaruhi keamanan produk pangan. 

Setelah penyebab dari ketidaksesusaian serius dan kritis diketahui, maka 

selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi penyebab tersebut. 

Hasil dari root cause analysis dan rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat 

dilihat pada Tabel 4.19  

Perbaikan rekomendasi terbagi dalam jangka beberapa waktu. Dalam 

jangka waktu ini perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan adalah seperti 

penyusunan berkas SOP pembersihan, penyusunan berkas peraturan rutin 

karyawan, pemberian informasi peringatan higiene dan sanitasi, pembuatan 

jadwal piket untuk seluruh karyawan, melakukan cara pemberantas hama, 

penambahan fasilitas pabrik dan rekomendasi penyuluhan. jika rekomendasi-

rekomendasi ini diterapkan maka penerapan GHMP akan meningkat persyaratan 

yang sesuainya . Karena dilihat dari akar permasalahan yang didapat dari RCA 
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bahwa masalah utama dari ketidaksesuaian persyaratan GHMP terdapat pada 

karyawan tidak rajin membersihkan ruang produksi dan tidak ada aturan bagi 

karyawan serta tidak ketahuan pemilik pabrik akan hal-hal yang mempengaruhi 

keamanan pangan. Maka dibuatlah SOP pembersihan agar karyawan dapat 

mengecek apa-apa saja yang harus dibersihkan, SOP pembersih ini berisikan 

aturan yang dipakai dalam menjaga kebersihan disebuah pabrik yang dimulai dari 

ketersediaan alat untuk melakukan pebersihan sampai dengan cara dalam menjaga 

kebersihan pada area produksi yang dibuat berurutan agar dapat dipahami dengan 

mudah dan dapat diterapkan oleh pekerja.  

Selanjutnya membuat peraturan rutin untuk karyawan, peraturan rutin ini 

berisikan peraturan yang berupa larangan atau kegiatan apa saja yang wajib 

karyawan lakukan dan patuhi. Tujuan dari peraturan ini agar karyawan mengerti 

apa saja yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan serta memberikan jadwal piket 

agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan karyawan tidak malas untuk 

membersihkan peralatan produksi. Kemudian supaya karyawan tetap disiplin 

dalam mengerjakan rekomendasi diatas maka pemilik pabrik juga harus turun 

langsung mengawasi karyawan, jika ada karyawan yan tidak menuruti peraturan 

tersebut maka karyawan itu akan mendapatkan sanksi dari pemilik dan karyawan 

yang teladan mengikuti rekomendasi tersebut maka pemilik harus memberikan 

reward kepada karyawan tersebut. 

Setelah peraturan rutin dibuat maka untuak menjaga dan menunjang 

karyawan untuk lebih ingat dan memperhatikan kebersihan dan keselamatan 

kerjanya maka dibuatlah poster. Poster berisikan informasi berupa larangan atau 

tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan, poster ini bisa diletakkan 

ditempat yang dirasa tepat dan sesuai denga nisi poster, seperti pemasangan poster 

dilarang merokok diruangan produksi atau dilarang merokok diruangan ini (NO 

SMOKING IN THIS AREA), selanjutnya poster lainnya berisi cucilah tangan 

sebelum dan sesudah selesai bekerja dan contoh poster lainnya adalah poster 

jagalah kebersihan dan poster pemakaian pakaian kerja yang sesuai. 

Selanjutnya didalam sebuah perusahaan agar semua dapat dikontrol dan 

terkontrol maka perlu adanya jadwal piket, jadwal piket yang dibuat ditujukan 
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untuk karyawan agar karyawan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

kebersihan yang ada di sebuah perusahaan dan agar karyawan memiliki jadwal 

wajib dalam melakukan kegiatan pembersihan sesuai dengan hari piketnya. 

Setelah semua yang berkaitan dengan kebersihan dalam ruangan telah 

dibuat aturan dan telah dibuat jadwal piketnya maka perusahaan juga harus 

memikirkan dan melakukan pembasmian hama yang ada pada perusahaan, agar 

kebersihan dan kehigienisan perusahaan yang telah di pelihara dapat terjaga dan 

tidak tercemar dengan adanya hama yang datang. 

Pabrik tahu saat ini masih banyak kekurangan fasiltas pabrik terutama 

fasiltas untuk penyimpanan, contohnya kurangnya rak khusus untuk peletakan 

cetakan tahu dan tempat penyimpanan untuk tahu jadi. Hal ini bertujuan agar alat-

alat yang digunakan dalam proses produksi dapat disimpan pada tempat khusus 

yang bersih dan tidak tekontaminasi najis sehingga kehigienisan dan kehalalannya 

tetap terjaga. Karena pada dasarnya alat yang telah digunakan di pabrik tahu ini 

banyak yang dibiarkan berserakan dan bahkan sering dihinggapi lalat, oleh karena 

itu perlu adanya penambahan fasilitas untuk tempat penyimpanan alat-alat 

produksi yang dipakai. Selanjutnya untuk tempat penyimpanan bahan jadi atau 

produk tahu yang telah jadi  juga masih belum memadai dan tidak tertutup 

sehingga akan memperbesar peluang untuk terkontaminasi oleh zat kotoran atau 

najis. Maka dari itu perlu adanya penambahan fasilitas penyimpanan dengan 

tujuan supaya produk yang dihasilkan tetap terjaga kebersihan dan kehigienisan 

dan juga kehalalannya.   

Selain kepada karyawan, pemilik juga harus rajin menambah ilmu dan 

mengikuti penyuluhan yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi 

keamanan pangan. Karna ketidaktahuan pemilik akan hal-hal yang mempengaruhi 

pangan membuat terjadi banyak ketidaksesuaian penerapan GHMP. Dan pemilik 

juga harus memiliki pengetahuan yang besar tentang pengolahan produk makanan 

karena jika pemilik tidak memahami tentang pengolahan pangan yang baik maka 

hasil produksi yang ada pada pabrik yang ia buat akan menjadi tidak baik dan 

bahkan dapat dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi. 
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Maka untuk mendapatkan ilmu yang layak dan banyak tentang tata cara 

pengolahan pangan yang baik, pemilik dapat mengikuti penyuluhan yang 

diadakan oleh dinas pemerintahan setempat dan penyuluhan yang dilakukan oleh 

yayasan doa bangsa. Penyuluhan ini berisikan materi-materi yang sangat berguna 

untuk dijadikan acuan dalam mengelola pangan yang baik seperti materi tentang 

peraturan apa saja yang mengatur dalam bidang pangan, materi tentang keamanan 

dan mutu pangan dan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah 

tangga. 

Dari semua materi tersebut memiliki tujuan agar pengolahan pangan yang 

ada disebuah pabrik dalam skala besar maupun kecil dapat sesuai aturan yang 

telah ada dan terjaga kehigienisan dan kebersihan pangan yang dihasilkan.  

 


