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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Produk Daging 

Daging merupakan otot ternak yang telah disembelih untuk tujuan 

konsumsi, dan dapat berasal dari berbagai jenis ternak potong, baik ternak besar 

seperti sapi, kerbau, maupun ternak kecil seperti domba, kambing (Winarno, 1993). 

Karna tingginya kandungan gizi pada daging, banyak masyarakat memanfaatkan 

daging dengan cara dimasak, digoreng, dipanggang, diasap atau dijadikan olahan 

produk lain.  

Berdasarkan keadaan fisik, daging dikelompokan menjadi (Soeparno, 

2009): 

1. Daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan 

2. Daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin) 

3. Daging segar yang dilayukan, didinginkan kemudian dibeku (daging beku) 

4. Daging masak 

5. Daginga asap 

6. Daging olahan 

 

2.1.1 Kontaminasi Produk Pangan 

Kontaminasi atau pencemaran merupakan masuknya zat asing yang tidak 

diinginkan atau diharapkan ke dalam makanan. Penggolongan kontaminasi 

berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu cemaran fisik, kimia, dan 

mikrobiologis (Thaheer, 2005). 

1. Cemaran fisik 

Cemaran fisik pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitut: 

a. Cemaran yang umumnya berasal dari bahan baku, seperti batu atau kerikil, 

potongan tulang, ranting, duri, kotoran dan serangga. 

b. Cemaran yang bersumber dari manusia, seperti rambut, potongan kuku dan 

perhiasan. 
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c. Cemaran pada saat proses pengolahan, seperti pecahan kaca gelas, logam, 

pengemas dan plastik. 

2. Cemaran kimia 

Cemaran kimia merupakan jenis cemaran yang sulit dihilangkan dan jika 

kadarnya tidak sesuai dengan batasnya memberikan dampak yang berbahaya 

bagi kesehatan masyarakat. Sumber cemaran kimia dapat ditemukan pada 

limbah pabrik atau kendaraan bermotor, polusi udara, pemasakan dan lain-lain. 

Berikut ini merupakan beberapa contoh cemaran kimia dan penyebabnya, 

antara lain: 

a. Toksin mikroorganisme, seperti mitotoksin, alga toksin dari beberapa ikan 

atau kerang, eksotoksin dari Staphylococcus aureus, Clostridium 

botulinum, dan Bacillus Cereus. 

b. Toksi bahan pangan, seperti solanin, hemaglutinin, dan koumarin. 

c. Bahan tambahan makanan yang berlebih seperti MSG, sulfit, nitrat, dan 

nitrit. 

d. Bahan kimia yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan, seperti Cu, Pb, 

Zn dari pemipaan (plumbing) atau disinfektan atau sanitizer. 

e. Bahan alergik untuk konsumen, seperti telur, susu, kacang-kacangan, dan 

hasil laut. 

f. Bahan yang berasal dari kemasan, misalnya monomer plastik, logam, dan 

sulfit. 

3. Cemaran mikrobiologis 

Cemaran mikrobiologis dapat dihilangkan dengan proses pemanasan, inaktif 

dengan menggunakan larutan asam, dan dapat pula hanya dengan pencucian 

(tergantung jenisnya). Sumber cemaran ini antara laian berasal dari bahan baku 

itu sendiri, para pekerja, proses pengolahan yang tidak benar, ataupun dari 

binatang atau serangga yang hidup di sekitar industri. 

 

2.1.2 Keamanan Produk Daging 

Daging sapi adalah produk pangan yang rentan terkontaminasi bahan 

berbahaya baik biologis, kimia, dan fisik (Salim, 2013). Kontaminasi dapat terjadi 
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selama proses pemeliharaan ternak, proses penyediaan dari penyembelihan hingga 

cutting, dan proses pengolahan. Sebagian besar mikroba patogen terdapat pada kulit 

atau permukaan luar daging yang terkotaminasi selama proses penyembelihan yang 

tidak memenuhi syarat, sehingga menimbulkan bahaya dan penyakit sangat besar. 

Daging yang telah terkontaminasi oleh mikroba, mengalami penurunan mutu dan 

beresiko terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, daging sapi yang diedarkan 

di pasar harus memenuhi aspek kesehatan sehingga aman untuk di konsumsi.  

Ada beberapa persyaratan untuk memperoleh hasil penyembelihan yang 

baik (Swatland, 1984 dikutip oleh Soeparno, 2009) seperti ternak tidak 

diperlakukan secara kasar, ternak tidak mengalami stress, penyembelihan dilakukan 

secara cepat dan sempurna, kerusakan karkas harus diminimalkan, higienis, 

ekonomis dan aman bagi para pekerja. 

 

2.2 Konsep Halal dalam Islam 

Kehalalan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap konsumen 

muslim. Mulai dari produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal 

pakaian hingga gaya hidup. 

 

2.2.1 Pengertian Halal dan Urgensinya 

Kata ”halal” merupakan istilah Al-quran dan ini digunakan dalam berbagai 

tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan 

minuman (Ali, 2016). Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari 

akar kata الحل yang artinya (اإلباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. 

Al-Jurjani dikutip oleh Ali, 2016 menulis, kata “halal” berasal dari kata لحلا  yang 

berarti “terbuka” (الفتح). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan 

sanki penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk 

dilakukan. 

Dalam Islam masalah halal dan haram mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Garis 

besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Adam, 2017): 
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1. Berisi perintah-perintah (al-awamir) yang harus dikerjakan oleh umat Islam 

baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi 

(khalifah Allah fi al-ardh). 

2. Berisi larangan-larangan (al-nawahi) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. 

3. Pentunjuk-petunjuk (al-irsyadat) untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia 

dan akhirat (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th, 276). 

Kita di perintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan 

yang baik adalah makanan yang aman dan sehat. Mengkonsumsi makanan yang 

halal dengan dilandasi iman dan taqwa merupakan ibadah yang mendatangkan 

pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan kejelasan 

status suatu produk, maka perlu dilakukan sertifikasi halal. 

 

2.2.2 Kriteria Binatang yang diHaramkan dalam Islam 

Binatang yang diharamkan adalah binatang yang tidak diperbolehkan untuk 

dikonsumsi berdasarkan hukum syariat Islam. Jenis-jenis binatang haram adalah 

sebagai berikut (Ibnu Qudamah, 1987 dikutip oleh Mas’ari dan Harpito, 2016): 

1. Binatang yang diharamkan dalam penjelasan al-Qur’an 

Yaitu binatang yang disebutkan pada al-Qur’an surah al-Maidah ayat 3: 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan 

yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 

jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” 

Dikecualikan darinya tiga bangkai, yaitu ikan, belalang, janin yang berada 

dalam perut hewan yang disembelih. 

2. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis 

Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis adalah khimar atau 

keledai jinak (Keledai Piaraan). Rasulullah Saw bersabda: 

أََكْلنَا َزَمَن َخْيبٍَر اَْلَخْيَل َوُحُمَر اْلَوْحِش ، َوَنَهانَا النبي صلى هللا عليه وسلم َعِن 

 اْلِحَماِر اْْلَْهِليْ 

 “Saat (perang) Khaibar, kami memakan kuda dan keledai liar, dan Nabi 

melarang kami dari keledai jinak.” (HR. Muslim). 
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3. Binatang yang diharamkan melalui dalil umum 

Binatang yang diharamkan melalui dalil umum, yaitu dalil yang hanya 

menyebut sifat-sifat binatang. Seperti binatang buas yang bertaring, binatang 

yang memiliki cakar (cengkeraman), binatang yang makan kotoran, binatang 

yang dilarang membunuhnya, binatang yang disuruh membunuhnya. 

a. Binatang buas dan bertaring (harimau, singa, anjing, buaya dan lainnya) 

Nabi bersabda:  

 ُكلُّ ِذي نَاٍب ِمْن الِسِّبَاعِ َفأَْكلُهُ َحَراٌم )رواه البخاري ومسلم(

 “Setiap binatang buas yang bertaring, haram dimakan” (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

b. Semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam (elang, burung 

hantu)  Nabi bersabda: 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن ُكِلِّ ِذي َناٍب ِمْن الِسِّبَاعِ َوَعْن  ِ َصلهى اَّلله نََهى َرُسوُل اَّلله

 ُكِلِّ ِذي ِمْخلٍَب ِمْن الطهْيِر ) رواه مسلم (

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan setiap 

binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai 

kuku untuk mencengkeram.” (HR. Muslim). 

c. Hewan yang dilarang untuk dibunuh (semut, katak, lebah) 

Nabi bersabda: 

َنَهى َعْن َقتِْل أَْربَعٍ ِمَن الدهَواِبِّ النهْملَةُ  -صلى هللا عليه وسلم-إِنه النهبِىه 

َردُ َوالنهحْ  لَةُ َواْلُهْدُهدُ َوالصُّ . 

“Nabi melarang untuk membunuh empat binatang, yaitu semut, lebah, 

burung hud-hud, dan burung shurad.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan 

Ahmad). 

d. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh (ular, tikus, anjing liar, burung 

elang) Nabi bersabda: 

َخْمٌس فََواِسُق يُْقتَْلَن فِى اْلَحَرِم اْلفَأَْرةُ ، َواْلعَْقَرُب ، َواْلُحدَيها ، َواْلغَُراُب ، 

 َواْلَكْلُب اْلعَقُوُر الُعَقُْوُر    )رواه البخاري ومسلم(
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 “Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika 

sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak 

dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Bukhari dan Muslim). 

e. Setiap binatang menjijikkan (khabits) (lalat, tungau, kutu, kecoa, 

kumbang, cacing, bekicot, dan sejenisnya). Allah berfirman: 

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائِثَ   َويُِحلُّ لَُهُم الطهيِِّبَاِت َويَُحِرِّ

 “Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi 

mereka segala yang jelek (khabits).” (QS. Al-A’raf [7]: 157). 

 

4. Binatang yang hidup di dua alam 

Sejauh ini belum ada dalil dari al-Qur’an dan hadis yang shahih yang 

menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). 

Dengan demikian binatang yang hidup di dua alam asal hukumnya adalah halal 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berikut contoh beberapa hewan 

hidup di dua alam dan hukum memakannya haram seperti katak atau kodok, 

kadal dan buaya). 

 

2.3 Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (Nuryati, 2008). 

Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada 

kemasan produk. Masa berlaku sertifikasi halal selama 2 tahun. Sertifikasi halal 

bisa dicabut sebelum masa berlaku habis, jika produsen terbukti melakukan 

penyalahgunaan label halal pada produknya.  

1. Kriteria Produk Halal 

Adapun beberapa kriteria produk halal tidak mengandung babi dan turunannya, 

tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, semua bahan yang berasal 

dari hewan halal dan disebelih menurut syariat Islam, semua tempat 

penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transfortasinya tidak 

boleh digunakan untuk babi. Jika pernah harus dibersihkan terlebih dahulu 
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dengan tata cara syariat islam dan semua makanan dan minuman yang tidak 

mengandung khamer. 

2. Kualifikasi logo halal 

Penyalahgunaan logo halal juga sering dilakukan oleh pemilik usaha seperti 

mengganti komposisi bahan setelah mendapat sertifikasi halal dan memalsukan 

logo halal pada produknya hal ini biasanya dilakukan oleh pemilik usaha yang 

belum memperoleh sertifikasi halal dari MUI. 

 

2.3.1 Proses Pengajuan Sertifikasi Halal 

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, terlebih dahulu mengajukan 

permohonan. Dengan mengajukan beberapa persyaratan seperti mengisi formulir 

dan form, melengkapi dokumen-dokumen (spesifikasi bahan yang digunakan, 

formula produk, proses pembuatan produk, SK internal auditor perusahaan, dan 

SJH (Sistem Jaminan Halal) yang mencangkup manual, standar prosedur operasi, 

petunjuk kerja dan instruksi kerja halal) serta bersedia di audit oleh tim LPPOM-

MUI. Setelah mendapat sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, barulah dapat 

mancantumkan label halal pada produk. Jika masa berlaku setifikasi halal telah 

habis dan pemilik usaha tidak memperbaharui, maka tidak diizinkan lagi 

menggunakan label halal berdasarkan sertifikasi yang berlaku. Berikut label halal 

resmi yang diakui oleh LPPOM MUI adalah 

 
Gambar 2.1 Label Halal 

(Sumber: LPPOM-MUI, 2008) 

 

SJH merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal. 

Prosedur proses sertifikasi halal dapat dilihat pada Gambar (LPPOM MUI, 2008). 
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Gambar 2.2 Prosedur Proses Sertifikasi Halal 

(Sumber: LPPOM MUI,2008) 

 

2.3.2 Urgensi Sertifikasi Halal 

Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan 

kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga 

dapat menjamin keamanan yang mengkonsumsi dan menggunakannya. Sertifikasi 

halal memudahkan dalam menyakinkan bahwa suatu produk sudah teruji 

kualitasnya, dan secara syariat dijamin kehalalannya.  

Ada dua urgensi sertifikasi halal, yaitu (Ramlan, 2014): 

1. Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada 

konsumen. 

2. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan 

kepuasan konsumen. 

 

2.4 Rumah Potong Hewan (RPH) 

RPH adalah suatu kompleks bangunan yang mempunyai disain dan 

kontruksi khusus yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan. RPH 

merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, 

utuh dan halal, sebagai tempat pemotongan hewan yang benar, sebagai tempat 

pemantauan dan survailans penyakit hewan serta zoonosis (Tolistiawaty dkk, 

2015). Penanganan yang baik pada hewan diharapkan akan menghasilkan produk 

daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Aman dimaksudkan agar 
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daging yang dikonsumsi bebas dari bibit penyakit, Sehat dimaksudkan daging 

mempunyai zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan, Utuh adalah 

daging tidak dicampurkan dengan bagian lain dari hewan tersebut atau hewan lain 

dan Halal adalah hewan dipotong sesuai dengan syariat agama Islam. 

RPH harus berada jauh dari pemukiman penduduk dan memiliki saluran 

pembuangan serta pengelolaan limbah yang sesuai dengan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL). RPH dapat menjadi sumber kontaminasi penyakit 

karena kemungkinan ternak yang dibawa untuk dipotong berasal dari suatu daerah 

yang sedang ada dalam keadaan infeksi subklinis suatu penyakit. Kegiatan yang 

dilakukan di RPH meliputi pemeriksaan hewan sebelum pemotongan (antemortem) 

dan pemeriksaan kualitas daging sesudah pemotongan (postmortem). 

Jaminan keamanan pangan harus dimulai dari titik awal penyediaan daging 

yang dapat menjadi titik kritis penularan zoonosis kepada manusia. RPH yang 

berkualitas akan turut mendorong terciptanya keamanan pangan bagi manusia 

dimana kualitas ini dapat dinilai dari pelaksanaan RPH yang sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang telah ditetapkan. 

 

2.4.1 Persyaratan Rumah Potong Hewan (RPH) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ 

OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit 

penanganan daging (meat cutting plant) telah ditetapkan persyaratan teknis RPH.  

RPH dapat berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 

1. Pemotongan hewan dilakukan secara benar,. 

2. Tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante-mortem 

inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan (post-mortem inspection) untuk 

mencegah penularan penyakit. 

3. Tempat pemantauan penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada 

pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, 

dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal 

hewan. Selain itu, Rumah Potong Hewan harus memenuhi beberapa syarat 

seperti: 
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a. Berlokasi didaerah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta 

memiliki akses jalan yang baik. 

b. Komplek RPH harus dipagar agar memudahkan keamanan 

c. Memiliki ruangan yang digunakan sebagai tempat penyembelihan, dinding 

dan lantai kedap air, ventilasi yang cukup 

d. Mempunyai perlengkapan yang memadai  

e. Pekerja berpengalaman dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner, 

f. Bangunan utama RPH, kandang dan tempat penyimpanan alat-alat untuk 

pemotongan babi harus terpisah pemotongan sapi, kerbau dan kambing. 

 

2.4.2 Prosedur Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) 

Standar operasional penyembelihan adalah, sapi diistirahtatkan lebih dari 12 

jam tapi tetap diberi makan dan minum. Sebelum disembelih dilakukan 

pemeriksaan ante-mortem. Selanjutnya dilakukan penyembelihan, berdasarkan 

Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor: 413/Kpts/Tn.310/7/1992 tentang 

pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya, ada 2 cara 

proses pemotongan hewan, yaitu penyembelihan dilakukan dengan cara 

pemingsanan atau tanpa pemingsanan. Deswita dkk, (2018) menyatakan 

penyembelihan dilakukan tanpa pemingsanan melalui tata cara agama Islam sesuai 

dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain hewan dirobohkan dengan 

kepala menghadap ke arah kiblat, membaca basmalah, hewan disembelih dengan 

sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher pada saat memotong tiga saluran 

sekaligus, yaitu saluran makanan, pembuluh darah dan memutus saluran nafas. 

Kemudian sapi dikuliti, isi perut dan isi dada dikeluarkan, dilakukan pemisahan 

kepala dan kaki, tarsus atau karpus dari badan, dan karkas dibelah memanjang 

dengan ujung leher masih terpaut sambil dilakukan pemeriksaan post-mortem. 

 

2.5 Good Manufacturing Practices (GMP) 

Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Makanan yang 

Baik (CPMB) diartikan sebagai suatu pedoman cara memproduksi makanan dengan 

tujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 

untuk menghasilkan produk makanan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen 
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(Thaheer, 2005). GMP merupakan program prasayarat yang mendukung penerapan 

sistem HACCP untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Aturan 

mengenaig GMP dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing negara. 

Pedoman GMP yang berlaku di Indonesia di tuangkan kedalam sebuah 

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-

IND/PER/7/2010. Adapun peryaratan GMP yang ditetapkan dalam industri 

pengolahan pangan secara umum terdiri atas 18 aspek meliputi lokasi, bangunan, 

mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, 

karyawan, pengemas, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan 

dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, 

penarikan produk dan pelaksanaan pedoman. Berikut ini merupakan rincian 

lengkap pedoman GMP berdasarkank Peraturan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010. 

1. Lokasi 

Lokasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi mutu dan kualitas 

produk yang dihasilkan sehingga diperlukan perencanaan letak atau lokasi 

produksi yang tepat. Adapun aspek lokasi berdasarkan permenperin adalah: 

a. Pabrik atau tempat produksi harus jauh dari daerah lingkungan yang 

tercemar atau daerah tempat kegiatan industri yang menimulkan 

pencemaran terhadap pangan olahan. 

b. Jalan menuju pabrik atau tempat produksi seharusnya tidak menimbulkan 

debu atau genangan air, dengan semen, dipasang batu atau paving block 

dan dibuat saluran air yang mudah dibersihkan. 

c. Lingkungan pabrik atau empat produksi harus bersih dan tidak ada sampah 

teronggok. 

d. Pabrik atau tempat produksi seharusnya tidak berada didaerah yang mudah 

tergenang air atau daerah banjir. 

e. Pabrik atau tempat produksi seharusnya bebas dari semak-semak atau 

daerah sarang hama. 
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f. Pabrik atau tempat produksi seharusnya jauh dari tempat pembuangan 

sampah umum, limbah atau pemukiman penduduk kumuh, tempat 

rongsokan dan tempat-tempat lain yang dapat menjadi sumber cemaran. 

g. Lingkungan diluar bangunan pabrik atau tempat produksi yang terbuka 

seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan produksi 

2. Bangunan 

Bangunan dan ruangan di bangun berdasarkan perencanaan yang memenuhi 

persyaratan teknik dan hygiene sesuai dengan jenis pangan olahan yang 

diproduksi serta sesuai dengan urutan proses produksi, sehingga mudah 

dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, mudah dipelihara, dan tidak 

terjadi kontaminasi silang antar produk. Berikut ini merupakan persyaratan 

bangunan: 

a. Desain dan tata letak 

Bagian dalam ruangan dan tata letak pabrik atau tempat produksi 

seharusnya dirancang memenuhi persyaratan hygiene pangan olahan yang 

mengutamakan persyaratan mutu dan keamanan pangan olahan. 

b. Struktur ruangan 

Struktur ruangan pengolahan meliputi: lantai, dinding, atap, pintu, jendela, 

ventilasi dan permukaan tempat kerja serta penggunaan bahan gelas, 

dengan persyaratan sebagai berikut. 

1) Lantai 

Konstruksi didesain memenuhi hygiene pangan olahan yang baik 

yaitu tahan lama, memudahkan pembuangan air, tidak tergenang dan 

mudah dibersihakan serta mudah didesinfeksi. Berikut ini persyaratan 

lantai: 

a) Lantai ruangan kedap air, tahan garam, basa, asam atau bahan 

kimia lainnya, permukaan rata tidak licin dan mudah dibersihkan. 

b) Lantai ruangan digunakan untuk proses pencucian mempunyai 

kemiringan yang cukup sehingga memudahkan pengaliran air. 

c) Lantai dinding tidak membentuk sudut mati atau sudut siku-siku. 
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d) Lantai ruangan untuk kamar mandi tempat mencuci tangan dan 

sarana toilet memiliki kemiringan yang cukup sehingga tidak 

menimbulkan genangan. 

2) Dinding 

Konstruksi dinding didesain tahan lama dan memenuhi syarat hygiene 

pangan olahan yang baik meliputi: 

a) Permukaan dinding yang digunakan untuk produksi seharusnya 

terbuat dari bahan yang halus, rata, berwarna cukup terang, tahan 

lama, tidak mudah mengeluas dan mudah dibersihkan oleh 

pekerja. 

b) Dinding yang digunakan sebagai ruang produksi seharusnya 

memiliki tinggi minimal 2 m dari lantai dan tidak seharusnya 

menyerap air, tahan terhadap garam, basa, asam atau bahan kimia 

lain. 

c) Pertemuan dinding dengan dinding ruang produksi tidak 

membentuk siku-siku karena dapat menahan air dan kotoran. 

Tetapi membentuk sudut yang melengkung sehingga 

mempermudah pembersihan. 

d) Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet, 

seharusnya setinggi minimal 2m dari lantai dan tidak menyerap 

air. 

3) Atap dan langit-langit 

Berikut ini merupakan persyaratan atap dan langit-langit yang 

memenuhi syarat higiene pangan olahan yang baik: 

a) Atap dibuat dari bahan yang cukup tahan lama dan tahan terhadap 

air 

b) Bahan langit-langit tidak mudah terkelupas atau terkikis, mudah 

di bersihkan dan tidak retak. 

c) Langit-langit seharusnya tidak berlubang dan tidak retak sehingga 

mencegah keluar masuknya binatang. 
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d) Langit-langit dari lantai seharusnya setinggi minimal 3m untuk 

memberikan aliran udara yang cukup. 

e) Permukaan langit-langit harus rata, berwarna terang dan mudah 

dilakukan proses pembersihan. 

f) Permukaan langit-langit diruang produksi yang menggunakan 

atau menimbulkan uap air seharusnya terbuat dari bahan yang 

tidak menyerap air dan dilapisi cat tahan panas. 

g) Penerangan ruang produksi cukup. 

4) Pintu 

Persyaratan pintu ruangan adalah: 

a) Seharusnya dibuat dari bahan tahan lama, kuat dan tidak mudah 

pecah. 

b) Pintu ruangan memiliki permukaan yang rata, halus, berwarna 

terang dan mudah dibersihkan. 

c) Pintu ruangan, pintu kasa dan tirai udara mudah ditutup dengan 

baik. 

d) Pintu ruangan produksi membuka keluar supaya tidak masuk debu 

atau kotoran dari luar. 

5) Jendela dan ventilasi 

Persyaratan jendela ruangan adalah: 

a) Terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak mudah pecah atau 

rusak. 

b) Permukaan jendela rata, halus, terang dan mudah dibersihkan. 

c) Jarak jendela dari lantai seharusnya setinggi 1m. 

d) Jumlah jendela sesuai dengan besarnya bangunan. 

e) Desain jendela mencegah penumpukkan debu. 

f) Jendela dilengkapi kasa pencegah serangga. 

Persyaratan ventilasi antara lain: 

a) Menjamin peredaran udara dengan baik dan menghilangkan uap, 

gas, asap, bau, debu dan panas. 

b) Dapat mengontrol panas. 
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c) Dapat mengontrol bau. 

d) Dapat mengatur suhu yang diperlukan atau diinginkan. 

e) Tidak mencemari pangan olahan yang diproduksi melalui aliran 

udara yang masuk. 

f) Lubang ventilasi dilengkapi dengan kasa untuk mencegah 

masuknya serangga. 

6) Permukaan tempat kerja 

a) Permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan 

pangan olahan harus berada dalam kondisi baik, tahan lama, 

mudah di pelihara dibersihkan dan disanitasi. 

3. Fasilitias sanitasi 

Fasilitas sanitasi pada bangunan pabrik atau lokasi pabrik meliputi sarana 

penyediaan air, sarana pembuangan air dan limbah, sarana pembersihan atau 

pencucian, sarana toilet dan sarana hygiene karyawan. Berikut ini merupakan 

persyaratan fasilitas sanitasi:  

a. Sarana penyediaan air 

1) Sarana penyediaan air dilengkapi dengan tempat penampungan air 

dan pipa untuk mengalirkan air. 

2) Sumber air minum atau air bersih harus cukup dan kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

3) Air yang digunakan untuk proses produksi dan mengalami kontak 

langsung dengan bahan olahan memenuhi syarat kualitas air bersih. 

4) Air yang tidak digunakan untuk proses produksi dan tidak mengalami 

kontak langsung dengan bahan olahan mempunyai sistem terpisah 

untuk konsumsi atau air minum. 

5) Sistem pemipaan dibedakan antara air minum atau air yang kontak 

langsung dengan pangan olahan dengan tidak kontak langsung dengan 

bahan olahan. 
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b. Sarana pembuangan air dan limbah 

1) Pembuangan air dan limbah terdiri dari sarana pembuangan limbah 

cair, semi padat, atau padat. 

2) Sistem pembuangan air atau limbah didesain mencegah resiko 

pencemaran pangan olahan. 

3) Limbah dibuang ketempat khusus untuk mencegah berkumpulnya 

hama. 

4) Wadah untuk limbah terbuat dari bahan yang kuat dan tertutup rapat. 

c. Sarana pembersihan atau pencucian 

1) Pembersihan atau pencucian dilengkapi dengan sarana yang cukup 

untuk pembersihan atau pencucian. 

2) Sarana pembersihan dilengkapi dengan sumber air bersih dan 

memungkinkan dapat dilengkapi dengan suplai air panas dan dingin. 

d. Sarana toilet 

1) Sarana toilet didesain dan dikonstruksi dengan memperhatikan 

persyaratan higiene, sumber air mengalirr dan saluran pembuangan. 

2) Letak toilet seharusnya tidak terbuka langsung ke ruangan pengolahan 

dan selalu tertutup. 

3) Toilet diberi tanda peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci 

tangan dengan sabun atau detergen sesudah menggunakan toilet. 

4) Toilet harus selalu terjaga alam keadaan bersih. 

5) Area toilet seharusnya cukup mendapatkan penerangan ventilasi. 

6) Jumlah toilet seharusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

e. Sarana higiene karyawan 

1) Industri pengolahan pangan seharusnya mempuyai sarana hygiene 

karyawan untuk menjamin kebersihan kayawan. Yaitu dilengkapi 

dengan fasilitas cuci tangan, ganti pakaian dan pembilasan sepatu 

kerja. 

2) Fasilitas cuci tangan seharusnya: 

a) Diletakkan didepan pintu masuk ruangan pengolahan, dilengkapi 

kran air mengalir dan sabun atau detergen. 
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b) Dilengkapi dengan alat pengering tangan. 

c) Dilengkapi dengan tempat sampah tertutup. 

d) Tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai jumlah karyawan. 

3) Fasilitas ganti pakaian untuk mengganti pakaian dari luar dilengkapi 

dengan tempat penyimpanan atau menggantung pakaian kerja. 

4) Fasilitas pembilas sepatu kerja ditempatkan didepan pintu masuk 

tempat produksi. 

4. Mesin dan peralatan 

Mesin dan perlatan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan 

didesain, dikonstruksi dan diletakkan sehingga menjamin mutu dan keamanan 

produk yang dihasilkan. Berikut ini merupakan persyaratan mesin atau 

peralatan: 

a. Mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus 

memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu: 

1) Harus sesuai dengan jenis produksi. 

2) Permukaan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan: halus, 

tidak berlubang atau bercelah, tidak ada yang terkelupas, tidak 

menyerap air dan tidak mudah berkarat. 

3) Tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk oleh jasad renik 

bahan logam yang terlepas dari mesin atau peralatan, minyak pelumas, 

bahan bakar, dan bahan-bahan yang menimbulkan bahaya. 

4) Mesin mudah dilakukan pembersihan, didesinfeksi dan pemeliharaan 

untuk mencegah pencemaran terhadap bahan pangan olahan. 

5) Terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun, mudah 

dipindahkan atau dibongkar pasang, sehingga memudahkan 

pemeliharaan, pembersihan, desinfeksi, pemantauan dan pengendaian 

hama. 

b. Tata letak mesin atau peralatan 

Mesin atau peralatan ditempatkan didalam ruangan yang tepat dan benar 

sehingga diletakkan sesuai dengan urutan proses, memudahkan perawatan, 



25 
 

pembersihan atau pencucian dan berfungsi sesuai dengan tujuan kegunaan 

dalam proses produksi. 

c. Pengawasan dan pemantauan mesin atau peralatan 

1) Mesin tau peralatan  harus selalu diawasi, diperksa dan dipantau untuk 

menjamin bahwa proses produksi pangan olahan sesuai dengan 

persyartan yang ditetapkan. 

2) Masin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi 

(memasak, memanaskan, membekukan, mendinginkan atau 

menyimpanan pangan olahan) harus mudah diawasi atau dipantau. 

3) Mesin atau peralatan dapat dilengkapi dengan alat pengatur dan 

pengendali kelembapan, aliran udara dan perlengkapan lainnya yang 

mempengaruhi keamanan pangan olahan. 

d. Bahan perlengkapan dan alat ukur 

Bahan perlengkapan mesin atau peralatan yang terbuat dari kayu 

seharusnya dipastikan proses pembersihanya sehingga dapat menjamin 

sanitasi dan alat ukur yang terdapat pada mesin atau peralatan seharusnya 

dipastikan keakuratannya. 

5. Bahan 

Bahan yang dimasukkan dalam pedoman ini adalah bahan baku, bahan 

tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan tambahan pangan (BTP). 

Persyaratan bahan antara lain: 

a. Persyaratan bahan (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan 

BTP) adalah bahan yang digunakan dituangkan dalam bentuk formula 

dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan; tidak rusak, 

busuk, atau bahan berbahaya lainnya; tidak merugikan atau 

membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu atau persyaratan 

yang ditetapkan; dan penggunaanr BTP yang standar mutu dan persyaratan 

belum ditetapkan seharusnya memiliki izin dari fotoritas kompeten. 

b. Persyaratan air adalah memenuhi persyaratan air minumkatau air bersih 

sesuai peraturan perundang-undangan; air yang kontak langsung dengan 

produk memenuhi persyaratan air bersih; air, es, dan uap uap panas harus 
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dijaga hangan sampai tercemar oleh bahan-bahan dari luar; uap panas 

(steam) harus dijaga jangan sapau tercemar oleh bahan dari luar; uap panas 

yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan tidak mengandung 

bahan yang berbahaya; dan air yang digunakan berkali-kali seharusnya 

dilakukan penanganan dan pemeliharaan agar tetap aman terhadap pangan 

yang diolah. 

6. Pengawasan proses 

Perlu adanya tindakan pencegahan melalui pengawasan yang ketat terhadap 

kemungkinan timbul bahanya pada setiap tahap proses. Tindakan pengawasan 

diperlukan untuk mengurangi terjadinya produk cacat dan tidak memenuhi 

syarat. Pengawasan yang perlu dilakukan yaitu pengawasan proses, 

pengawasan bahan, pengawasan terhadap kontaminasi, serta pengawasan 

proses khusus. Berikut ini merupakan persyaratan pengawasan proses: 

a. Pengawasan proses 

1. Untuk setiap jenis produk seharusnya dilengkapi petunjuk yang 

menyebutkan mengenai jenis dan jumlah seluruh bahan yang 

digunakan, tahap-tahap proses produksi secara terinci, langkah-

langkah yang perlu diperhatikan selama proses produksi, jumlah 

produk yang diperoleh untuk satu kali proses produksi dan informasi 

lainnya. 

2. Setiap satuan pengolahan seharusnya dilengkapi petunjuk yang 

menyebutkan mengenai nama produk, tanggal pembuatan dan kode 

produksi, jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu 

kali proses pengolahan, jumlah produksi yang diolah dan informasi 

lainnya. 

3. Waktu dan suhu dalam proses produksi harus mendapat pengawasan 

dengan baik untuk menjamin keamanan produk pangan olahan. 

b. Pengawasan bahan 

Bahan yang digunakan dalam proses produksi harus memenuhi 

persyaratan mutu, diperiksa dan diuji terlebih dulu secara kimia dan 
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mikrobiologi, serta perusahaan memelihara catatan mengenai bahan yang 

digunakan. 

c. Pengawasan dengan kontaminasi 

Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari luar dan kontaminasi silang 

diperukan tindakan: 

1) Proses produksi diatur sehingga mencegah masuknya bahan kimia 

berbahaya dan bahan asing kedalam pangan diolah. 

2) Bahan beracun disimpan jauh dari tempat penyimpnanan pangan dan 

diberi label yang jelas. 

3) Bahan baku harus disimpan terpisah dari bahan yang telah diolah atau 

produk akhir. 

4) Tempat produksi mendapatkan pengawasan yang baik. 

5) Karyawan menggunakan alat-alat pelindung. 

6) Permukaan meja, peralatan dan lantai produksi selalu bersih. 

d. Kontaminasi bahan gelas 

Seharusnya menghindari penggunaan bahan gelas, lampu penyimpanan 

dilindungi bahan yang tidak mudah pecah, di tempat produksi tidak 

menggunakan wadah atau alat berbahan dasar gelas, jika menggunakan 

bahan dari gelas harus diperiksa secara cermat sebelum digunakan dan 

harus disingkirkan ketika pecah atau retak, serta bangunan produksi harus 

mencatat kejadian gelas pecah. 

e. Pengawasan proses khusus 

1) Proses produksi khusus atau tahapan yang dapat menumbulkan 

bahaya harus mendapatkan pengawasan. 

2) Khusus untuk proses iradiasi pangan olahan harus memenuhi 

persyaratan yang dikeluarkan oleh instansi kompeten. 

7. Produk Akhir 

Penetapan spesifikasi produk akhir bertujuan untuk produksi pangan olahan 

dengan mutu seragam yang memenuh standard atau persyaratan yang 

ditetapkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen atau produk yang 

dihasilkan. Produk akhir harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan 
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tidak boleh merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Berikut ini 

merupakan persyaratan produk akhir: 

a. Produk akhir harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas 

kompeten dan tidak boleh merugikan atau membahayakan kesehatan 

konsumen. 

b. Produk akhir yang standar mutu belum ditetapkan, persyaratannya dapat 

ditentukkan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan dan persyaratan 

tersebut mampu telusur terhadap standar yang berlaku. 

c. Mutu dan keamanan produk akhir sebelum diedarkan seharusnya diperiksa 

dan dipantau secara periodik (organoleptik, fisika, kimia, mikrobiologi dan 

atau biologi). 

8. Laboratorium 

Perusahaan harus memiliki laboratorium untuk memudahkan industri 

pengolahan pangan dalam mengetahui secara tepat mutu bahan baku, bahan 

tambahan, bahan penggolong dan BTP yang masuk kedalam pabrik atau tempat 

produksi serta mutu produksi yang dihasilkan. Persyaratan laboratorium 

adalah: 

a. Perusahaan yang memproduksi pangan lahan seharusnya memiliki 

laboratorium sendiri untuk melakukan pengendalian mutu dan keamanan 

bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir. 

b. Perusahaan yang tidak memiliki laboratorium dapat menggunakan 

laboratorium pemerintah atau swasta yang dapat dipercaya. 

c. Laboratorium menerapkan cara berlaboratorium yang baik dan alat ukur 

yang digunakan dikalibrasi rutin. 

9. Karyawan 

Hygiene dan kesehatan karyawan merupakan hal yang penting diperhatikan 

karena memberikan jaminan bahwa pekerja yang kontak langsung maupun 

tidak langsung dengan pangan. Karyawan harus memiliki kompetensi dan 

tugas yang jelas. Karyawan harus dalam keadaan sehat dan menggunakan 

pakaian kerja atau alat pelindung diri. Berikut ini merupakan pesyaratan 

karyawan berdasarkan CPPOB: 
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a. Persyaratan bagi karyawan pada industri pengolahan pangan 

1) Karyawan memiliki kompetensi dan tugas yang cukup jelas dalam 

melaksanakan kegiatan keamanan pangan olahan. 

2) Karyawan harus dalam keadaan sehat, bebas dari luka atau penyakit 

kulit atau hal lain yang diduga mengakibatkan pencemaran terhadap 

produk. 

3) Karyawan seharusnya mengenakan alat pelindung diri antara lain 

sarung tangan, tutup kepala dan sepatu yang sesuai dengan tempat 

produksi. 

4) Karyawan harus mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan dan 

tidak makan, minum, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain 

ditempat produksi yang dapat mengakibatkan pencemaran produk. 

5) Karyawan yang diketahui atau diduga menderita penyakit menular, 

harus tidak diperbolehkan masuk ketempat produksi. 

6) Karyawan dalam unit pengolahan harus tidak memakai perhiasan, jam 

tangan atau benda lainnya yang membahayakan keamanan produksi. 

b. Pengunjung yang memasuki tempat produksi seharusnya menggunakan 

pakaian pelindung dan mematuhi persyaratan higiene yang berlaku bagi 

karyawan. 

c. Industri pengolahan pangan seharusnya menunjuk dan menetapkan 

personil yang terlatih dan kompeten sebagai penanggung jawab keamanan 

pangan olahan. 

10. Pengemas 

Penggunaan pengemasan yang sesuai dan memenuhi persyaratan 

mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar 

seperti sinar matahari, panas, kelembapan, kotoran, benturan, dan lain-lain. 

Kemasan harus melindungi dan mempertahankan mutu produk pangan olahan 

terhadap pengaruh dari luar, terutama selama penyimpanan dalam jangka 

waktu lama. Berikut ini merupakan persyaratan kemasan untuk mengemas 

produk adalah: 
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a. Harus melindungi dan mempertahankan mutu produk pangan olahan 

terhadap pengaruh dari luar. 

b. Harus terbuat dari bahan yang tidak larut atau tidak melepaskan senyawa 

tertentu yang menggangu kesehatan atau mempengaruhi mutu produk. 

c. Harus tahan terhadap perlakukan selama pengolahan, pengangkutan dan 

peredaran. 

d. Menjamin keutuhan dan keaslian produk didalamnya. 

e. Desain dan bahan kemasan harus memberikan perlindungan terhadap 

produk dan memperkecil kontaminasi mencegah kerusakan dan 

memungkinkan perlabelan yang baik. 

f. Bahan pengemas atau gas yang yang digunakan dalam pengemasan produk 

tidak beracun. 

g. Kemasan yang dipakai kembali seperti botol minuman harus kuat, mudah 

dibersihkan dan didesinfeksi jika diperlukan. 

h. Bahan pengemas harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis, 

terpisah dari bahan baku dan produk akhir. 

11. Label dan keterangan produk 

Kemasan produk harus diberi label yang jelas dan informatif untuk 

memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah, 

dan mengkonsumsi produk. Label produku harus memenuhi ketentuan yang 

tercantum dalam peraturan pemerintahan. 

12. Penyimpanan 

Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi dan produk akhir 

dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan 

keamanan pangan olah. Berikut ini merupakan persyaratan aspek 

penyimpanan: 

a. Penyimpanan bahan dan produk akhir 

1) Bahan yang digunakan dalam proses pengolahan dan produk akhir 

disimpan terpisah didalam ruangan yang bersih, aliran udara terjamin, 

suhu sesuai, cukup penerangan dan bebas hama. 
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2) Penyimpanan bahan baku seharusnya tidak menyentuh lantai, 

menempel dinding, dan jauh dari langit-langit. 

3) Penyimpanan bahan dan produk akhir harus diberi tanda dan 

ditempatkan terpisah sehingga dapat dibedakan. 

4) Penyimpanan bahan seharusnya menggunakan sistem kartu yang 

menyebutkan: nama bahan, tanggal penerimaan, asal bahan, tanggal 

pengeluaran, jumlah pengeluaran dan informasi lain yang diperlukan. 

5) Penyimpanan produk akhir seharusnya menggunakan sistem kartu 

yang menyebutkan nama produk, tanggal produksi, kode produksi, 

tanggal pengeluaran, jumlah pengeluaran dan informasi lain yang 

diperlukan. 

b. Penyimpanan bahan berbahaya 

Penyimpanan bahan berbahaya, bahan mudah terbakar atau meledak dan 

bahan berbahaya lainnya harus dalam ruangan tersendiri dan diawasi agar 

tidak mencemari bahan dan produk akhir, serta tidak membahayakan 

karyawan. 

c. Penyimpanan wadah dan pengemas 

Penyimpanan wadah dan pengemas harus rapi, di tempat bersih dan 

terlindung agar saat digunakan tidak mencemari produk. 

d. Penyimpanan label 

Label seharusnya disimpan secara rapi dan teratur agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penggunaannya. 

e. Penyimpanan mesin atau peralatan produksi 

Penyimpanan mesin atau peralatan produksi yang telah dibersihkan tetapi 

belum digunakan harus dalam kondisi baik. 

13. Pemeliharaan dan program sanitasi 

Pemeliharaan dan program sanitasi harus dilakukan secara berkala untuk 

menjamin produk yang di produksi terhindar dari kontaminasi. Pemeliharaan 

dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi meliputi bangunan, masin atau 

peralatan, pengendalian hama dan penangananh imbah. Berikut ini merupakan 

persyaratan aspek pemeliharaan dan program sanitasi: 
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a. Fasilitas produksi dalam keadaan terawat dengan baik. 

b. Pembersihan dan sanitasi mesin atau peralatan produksi: 

1) Mesin atau peralatan produksi yang berhubungan langsung dengan 

bahan dan produk harus dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi 

secara teratur. 

2) Mesin atau peralatan produksi yang tidak berhubungan langsung 

dengan produk harus selalu dalam keadaan bersih. 

3) Mesin atau peralatan produksi harus selalu dibersihkan atau dicuci 

untuk menghilangkan sisa bahan dan kotoran serta dapat dilakukan 

tindakan desinfeksi. 

4) Bahan kimia pencuci harus ditangani dan digunakan sesuai prosedur 

dan disimpan didalam wadah yang berlabel untuk menghindari 

pencemaran terhadap bahan dan produk. 

5) Alat angkut dan alat pemindahan barang didalam pabrik seharusnya 

dalam keadaan bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau 

dipindahkan. 

c. Prosedur pembersihan dan sanitasi 

1) Prosedur pembersihan dapat dilakukan baik fisika, kimia atau 

gabungan keduanya. 

2) Kegiatan pembersihan dan sanitasi seharusnya dilakukan dengan: 

a) Menghilangkan kotoran dari permukaan. 

b) Menghilangkan tanah dan lapisan jasad renik dari mesin atau 

peralatan dengan menggunakan detergen. 

c) Membilas dengan menggunakan air bersih yang memenuhi 

persyaratan. 

d) Pembersihan kering untuk menghilangkan sisa-sisa bahan yang 

diolah dan kotoran. 

e) Jika diperlukan melakukan tindakan desinfeksi. 

d. Program pengendalian hama 

1) Terdapat program pengendalian hama. 

2) Terdapat tindakan mencegah masuknya hama. 
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3) Terdapat tindakan untuk mencegah timbulnya sarang hama. 

e. Penanganan limbah 

Penanganan, pengolahan atau pembuangan limbah pabrik atau tempat 

produksi dilakukan dengan cara yang tepat dan cepat dengan tindakan 

yaitu: 

1) Limbah yang dihasilkan dari proses produksi, seharusnya tidak 

dibiarkan menumpuk dilingkungan pabrik atau tempat produksi. 

2) Limbah padat seharusnya segera dikumpulkan untuk dikubur, dibakar 

atau diolah. 

3) Limbah cair harus diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan keluar 

pabrik. 

4) Limbah gas seharusnya diatur dan diolah sehingga tidak mengganggu 

kesehatan karyawan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 

14. Pengangkutan 

Pengangkutan produk membutuhkan pengawasan untuk menghindari 

kesalahan dalam pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan 

mutu serta keamanan pangan olah. Wadah dan alat pengangkutan seharusnya 

didesain sehingga tidak mencemari produk, mudah dibersihkan, dan produk 

terlindungi dari kontaminasi terutama debu dan kotoran. Berikut ini merupakan 

persyaratan pengangkutan yang diatur dalam CPPOB oleh permenperin no 75 

tahun 2010: 

a. Persyaratan wadah dan alat pengangkutan  

Tidak mencemari produk, mudah dibersihkan, memisahkan produk dari 

bahan nonpangan selama pengangkutan, melindungi produk dari 

kontaminasi, mampu mempertahankan suhu, kelembapan dan kondisi 

penyimpangan serta mempermudah pengecekan suhu, kelembapan dan 

kondisi lainya. 

b. Pemeliharaan wadah dan alat pengangkutan 

1) Wadah dan alat pengangkutan pangan olahan seharusnya dipelihara 

dalam keadaan bersih dan terawat dan tidak digunakan untuk 

mengangkut bahan bahaya. 
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2) Jika wadah dan alat pengangkutan pangan olahan digunakan untuk 

mengangkut bahan-bahan lain, harus dilakukan pembersihan dan jika 

perlu didesinfeksi. 

15. Dokumentasi dan pencatatan 

Perusahaan perlu melakukan dokumentasi dan pencatatan terkait proses 

produksi dan distribusi yang sampai batas waktu yang melebihi masa simpan 

produk. Hal ini berguna untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan 

produk, mencegah produk melewati batas kedaluarsa (Expired date). 

16. Pelatihan 

Pelatihan dan pembinaan merupakan suatu hal yang penting bagi industri 

pengolahan pangan dalam melaksanakan sistem hygiene. Pembina dan 

pengawas pengolahan harus mempunyai pengetahuan terhadap mutu dan 

produk yang dihasilkan agar dapat mendeteksi kemungkinan resiko yang 

terjadi dalam proses pengolahan pangan. Adapun program pelatihan 

seharusnya dimulai dari prinsip dasar sampai pada praktek cara produksi yang 

baik. 

17. Penarikan Produk 

Penarikan produk dapat diartikan sebagai tindakan menarik produk yang telah 

beredar dipasaran. Proses penarikan produk ini dilakukan apabila produk 

tersebut diduga menjadi penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan 

olah. Tindakan penarikan produk antara lain: 

a. Penarikan produk dari peredaran atau pemasaran harus dilakukan oleh 

perusahaan. 

b. Manager atau kepala produksi harus sudah menyiapkan prosedur 

penarikan produk dari peredaran atau pasaran. 

c. Produk lain yang dihasilkan pada kondisi yang sama dengan produk 

penyebab bahaya seharusnya ditarik dari peredaran atau pasaran. 

d. Masyarakat seharusnya diberi informasi tentang kemungkinan beredarnya 

produk yang menimbulkan bahaya. 

e. Produk yang ditarik harus diawasi sampai dimusnahkan atau digunakan 

untuk keperluan lain tetapi bukan untuk konsumsi manusia. 
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f. Produk yang terbukti berbahaya, proses produksinya harus diberhentikan 

sampai masalahnya telah diatasi. 

18. Pelaksanaan Pedoman 

Perusahaan harus mendokumentasikan operasional program Good 

Manufacturing Practices (GMP). Manajemen perusahaan memiliki tangggung 

jawab atas sumber daya, serta karyawan ikut serta bertanggung jawab atas 

tugas dan fungsinya dalam penerapan GMP. 

 

2.6 Kuesioner 

Kuesioner merupakan suaru teknik pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 

memberikan respon atau jawaban dari pertanyaan tersebut (Noor, 2011). Daftar 

pertanyaan dapat bersifat terbuka, yaitu jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya 

oleh peneliti dan dapat bersifat tertutup, yaitu alternative jawaban telah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Adapun instrument daftar pertanyaan dapat berupa 

pertanyaan (berupa isian yang akan diisi oleh responden), checklist (berupa pilihan 

dengan cara memberikan tanda pada kolom yang disediakan), dan skala (berupa 

pilihan dengan memberikan tanda pada kolom berdasarkan tingkatan tertentu). 

 

2.6.1 Populasi dan Sample 

Dalam penelitian untuk menentukan responden yang akan digunakan untuk 

mengisi kuesioner makan dilakukan dengan penarikan populasi dan sampel. 

1. Populasi 

Populasi merupakan langkah pertama yang sangat penting. Dari sini dapat 

tergambar bagaimana keadaan pupolasi, sub-sub unit populasi, karakteristik 

umum populasi, serta keluasan dari populasi tersebut. Dalam hubungan ini 

perlu dibedakan antara populasi target dan populasi terjangkau. Populasi terget 

adalah sasaran pengamatan dan merupakan pilihan ideal yang akan 

digeneralisasikan oleh peneliti. Adapun populasi terjangkau adalah populasi 

pilihan yang reslistis yang dapat digeneralisasikan oleh peneliti (Noor, 2011). 
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2. Sampel 

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari 

populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat 

atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikansifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi. Adapun langkah-langkah dalam 

penentuan sampel sebagai berikut (Noor, 2011): 

a. Mendefinisikan populasi yang akan dijadikan objek penelitian. 

b. Menentukan prosedur sampling. 

c. Menentukan besarnya sampel. 

Ada dua cara pengambilan sampel, yaitu dengan teknik probabilitas dan sampel 

non probabilitas. 

a. Sampel probabilitas, adalah teknik pengambilan sampel yang 

memeberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk 

menjadi sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, straified 

random sampling proportionate stratified randam sampling, 

disproportionate stratified random sampling dan cluster sampling. 

b. Sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling), adalah teknik 

pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak memiliki 

kesempatan dan peluang yang sama sebagai sampel. Digunakan apabila 

representasi/ keterwakilan sample tidak penting. Teknik yang termasuk 

kedalam non-probability ini antara lain: sampling sistematis, sampling 

kuota,convenience sampling, purposive sampling, sampling jenuh dan 

swoball sampling. 

 

2.6.2 Skala Pengukuran 

Ada beberapa jenis skala pengukuran yang dapat digunakan, yaitu (Triana, 

2006): 

1. Skala likert, yaitu skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau 

fenomena. Pernyataan dalam skala likert diberi skor 5,4,3,2, dan 1. 
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2. Skala thurstone, yaitu skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk 

skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor 

menghasilkan nilai yang berjarak sama. 

 

2.6.3 Validitas dan Reliabilitas 

Secara umum, kita dapat menguji instrumen yang telah disusun peneliti, 

yaitu menguji keandalan dan validitas pengukuran. Tentunya dalam menyusun 

sebuah kuesioner harus benar-benar menggambarkan tujuan dari penelitian 

tersebuat (valid) dan juga dapat konsisten bila pertanyaan tersebut dijawab dalam 

waktu yang berbeda. tinggi rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variable yang 

dimaksud. Berikut hal-hal pokok tentang uji validitas (Noor, 2011): 

1. Uji validitas digunakan untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variable. 

2. Daftar pertanyaan pada umunya untuk mendukung suatu kelompok variable 

tertentu. 

3. Uji validitas dilakukan setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan dengan r tabel 

| df = n – k dengan tingkat kesalahan 5%. 

4. Jika r tabel < r hitung , makabtir pertanyaan valid. 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Keandalan pengukuran dengan menggunakan 

Alfa Cronbach adalah koefisien keandalan yang menunjukan seberapa baiknya item 

atau butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Berikut 

beberapa hal yang diperhatikan dalam uji reliabilitas (Noor, 2011): 

1. Untuk menilai kesetrabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab 

kuesioner. 

2. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan. 

3. Jika nilai alpa > 0,6, maka reliable. 
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2.7 AHP (Analytic Hierarchy Process) 

AHP (Analytic Hierarchy Process) merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil, hasil 

akhir dari proses AHP adalah prioritas dari alternatif (Taufiqurrahman dkk, 2018). 

Prioritas tersebut dapat menentukan alternatif terbaik. Maka dapat di simpulkan 

bahwa Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu metode dimana pada 

metode ini diawali dari penentuan kriteria keputusan kemudian membuat hierarchy 

dari kriteria tersebut lalu memecahnya menjadi sub-sub kriteria kemudian 

dilakukan pembobotan pada sub-sub kriteria tersebut. Dari pembobotan tersebut 

menghasilkan tingkat kepentingan masing-masing kiriteria sebagai alternatif 

pertimbangan pengambilan keputusan. Selanjutnya perbandingan penilaian 

dilakukan dengan membandingkan kriteria secara berpasangan dan diukur dengan 

skala perbandingan dari 1 sampai dengan 9. Bobot penilaian yang diperoleh 

kemudian disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dilakukan 

proses sintesis untuk memperoleh nilai masing-masing kriteria. Nilai masing- 

masing kriteria didapat dengan menghitung vektor prioritas (vector eigen) dari 

matriks perbandingan berpasangan. 

Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 

kepentingan 
Penjelasan 

1 Kedua elemen yang sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 

7 Elemen yang satu jelas lebih mutlak penting daripada yang lainnya 

9 Elemen yang satu lebih mutlak penting daripada yang lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai petimbangan yang berdekatan 
Sumber: Putri dan Irfan (2019) 

 

Tahapan dalam metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebagai 

berikut (Putri, 2005 dikutip oleh Putra dkk, 2017): 

1. Mendefinisikan   masalah   kemudian   menentukan   solusi   dan   menyusun  

hierarki dari permasalahan yang dihadapi.  
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Gambar 2.3 Struktur AHP 

(Sumber: Putri dan Irfan, 2019) 

 

2. Menentukan bobot kriteria dengan membandingkan secara berpasangan tiap  

kriteria.  Proses  membandingkan  ini  menggunakan  skala  prioritas  saaty  

untuk  menyusun  matriks  perbandingan  berpasangan.   

3. Normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan. Langkah-langkah 

normalisasi matriks sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan 

berpasangan. 

b. Membagi setiap nilai kolom dengan hasil penjumlahan kolom yang  

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Rumus  perhitungan 

normaliasi matriks menggunakan persamaan (2.1) (Astranda dkk 2016 

dikutip oleh Putra dkk, 2017): 

�̅�jk = 
𝑎𝑗𝑘

∑ 𝑎𝑙𝑘𝑚
𝑙=1

 (2.1) 

Dimana:  

�̅�jk = Nilai hasil normalisasi matriks perbandingan berpasangan 

𝑎𝑗𝑘 = Nilai matriks perbandingan berpasangan baris ke-j kolom ke-k 

𝑎𝑙𝑘 = Nilai matriks perbandingan berpasangan baris ke-l kolom ke-k 

m = Batas akhir baris matriks perbandingan berpasangan 

4. Menghitung bobot sintesis dengan cara menjumlahkan tiap kolom pada baris 

yang sama dari hasil normalisasi matriks perbandingan menggunakan 

persamaan (2.2).  

Σkolom= k1+k2+k3+k4+k5+k6 (2.2) 
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5. Menghitung nilai eigen dengan cara mengalikan tiap kolom matriks 

perbandingan berpasangan pada baris yang sama, lalu dipangkatkan dengan 

seperjumlah kriteria yang ada menggunakan persamaan (2.3). 

λ1 = (k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k6)
1

6 (2.3) 

6. Menghitung bobot prioritas tiap kriteria dengan cara nilai eigen untuk tiap 

kriteria dibagi dengan jumlah total nilai eigen.  

7. Menghitung nilai kepentingan tiap kriteria dengan cara membagi bobot sintesis 

dengan bobot prioritas.  

8. Menghitung nilai eigen maksimum (λ maks) dengan cara total jumlah nilai 

kepentingan dibagi banyaknya kriteria.  

9. Mengukur konsistensi untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan memiliki konsistensi tinggi. Langkah-langkah 

dalam mengukur konsistensi yaitu: 

a. Menghitung Consistency index (CI) yang ditunjukkan persamaan (2.4). 

CI = 
λ maks-n

n
  (2.4) 

Dimana: 

CI  = Consistency Index 

λ maks = eigen maksimum 

n = banyaknya elemen 

b. Menghitung Consistency Ratio (CR) ditunjukkan pada persamaan (2.5). 

CR = 
CI

IR
 (2.5) 

Dimana:  

CR : Consistency Ratio  

CI : Consistency Index  

IR : Index Random Consistency 

Tabel 2.2 Nilai Index Random (RI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
Sumber: Lestari dan Choirul (2019) 
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10. Memeriksa konsistensi hierarki rasio konsistensi (CI/IR) bernilai kurang dari 

atau sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan dapat dinyatakan benar.  

 

2.8 Metode Delphi 

Dalam Rowe, 1999  dikutip oleh Kurniawan dkk, 2017 mengatakan metode 

delphi yang dipopulerkan RAND pada awal tahun 1960an merupakan suatu metode 

pengambilan keputusan kelompok yang melibatkan para ahli yang memiliki 

keahlian di bidang permasalahan yang sedang dibahas. Dalam metode Delphi tidak 

ditentukan berapa jumlah ahli yang dilibatkan karena titik beratnya adalah bahwa 

para ahli tersebut mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam sistem yang diteliti. 

Metode delphi merupakan metode yang digunakan untuk menyelaraskan 

proses komunikasi suatu grup sehingga di capai proses yang efektif guna 

mendapatkan solusi suatu permasalahan yang kompleks (Munawaroh dkk, 2018). 

Metode delphi digunakan sebagai penjaringan opini kelompok yang partisipannya 

terdiri atas para pakar yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Metode ini 

berguna pada saat pendapat dan penilaian para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam 

menyelesaikan masalah, ini akan sangat berguna ketika para ahli tidak bisa 

dihadirkan pada saat yang sama. Ciri dari metode delphi adalah sebagai berikut 

(Ciptomulyo , 2001 dikutip oleh Herdhiansyah dkk, 2013): 

1. Kemampuan menampung opini subyektif setiap individu secara iteratif dan 

adanya umpan balik terkendali dalam penilaian respon kelompok. 

2. Sifat anonim dalam survey memungkinkan pengungkapan pendapat secara 

bebas dan tidak ada efek dominasi. 

3. Seluruh responden terlibat secara aktif pada awal proses dan putaran survey. 

Ada 4 (empat) tahapan atau fase yang dilakukan dalam metode delphi 

sebagaimana berikut ini (Gordon, 1994 dikutip oleh Kurniawan dkk, 2017): 

1. Fase pertama, penyebaran kuisioner dalam rangka eksplorasi terhadap hal atau 

permasalahan yang sedang dibahas dengan mengumpulkan informasi secukup 

mungkin dari kelompok ahli. 

2. Pengajuan kuisioner fase kedua bertujuan untuk mengetahui pandangan atau 

pendapat para ahli terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan meneliti 
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apakah terdapat pertentangan pendapat yang signifikan antar kelompok ahli 

mengenai permasalahan yang dibahas. 

3. Jika ada pertentangan, maka hal tersebut dijadikan dasar untuk mengetahui 

alasan mendasar yang menyebabkan pertentangan tersebut melalui pengajuan 

kuisioner tahap ketiga. 

4. Pada fase keempat, seluruh hasil dan jawaban yang telah diperoleh pada tahap 

sebelumnya dipresentasikan kembali oleh tim kepada kelompok ahli untuk 

dilakukan penyimpulan akhir terhadap permasalahan yang sedang dibahas. 

Penyampaian hasil yang diperoleh dapat dilakukan dalam bentuk mean atau 

median data. 


