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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Profil UKM Ailani Food 
 UKM Ailani Food merupakan (Usaha Kecil Menengah) 
yang bergerak pada pengolahan hasil pertanian sebagai bahan 
bakunya. UKM Ailani Food didirikan sejak 1 Desember 2009 yang 
terletak di Jl. Andromeda 5 Tlogomas Malang Jawa Timur, denah 
dari UKM Ailani bisa dilihat pada Lampiran 5. Nama “Ailani” 
merupakan singkatan dari Abon Ibu Rahlani. Ibu Rahlani adalah 
nama orang tua dari pendiri UKM Ailani Food sendiri yaitu Ahmad 
Sya’ban Nasution. UKM Ailani Food mempunyai misi untuk 
memberikan alternatif makanan instan yang sehat bagi 
masyarakat luas, khususnya pada lingkup keluarga. UKM Ailani 
Food memproduksi berbagai macam produk, seperti abon jamur, 
smoothies, granola, dan fruite chips (keripik buah berlumur 
coklat). Produk-produk dari UKM Ailani Food dapat diakses atau 
dipesan melalui website, instagram, facebook atau dapat 
langsung datang ke tempat produksinya. 

 Abon jamur yang diproduksi oleh UKM Ailani Food sendiri 
mempunyai beberapa varian abon, diantaranya adalah abon 
jamur biasa, abon vegan dan abon rasa. Perbedaan dari abon 
jamur biasa dengan abon vegan adalah dalam pembuatan abon 
vegan tidak menggunakan bawang dalam pembuatannya. Abon 
jamur biasa dan abon jamur vegan mempunyai varian rasa 
original dan pedas. Abon jamur rasa mempunyai beberapa varian 
rasa seperti rasa balado, barbeque, jagung bakar dan keju. 
Produk-produk UKM Ailani Food yang lainnya seperti granola, 
keripik buah cokelat, dan smoothies merupakan produk substitusi 
untuk mendukung penjualan produk abon jamur. Semua produk 
abon jamur UKM Ailani Food dijual dengan berat bersih 80 gr. 
Gambar produk abon jamur UKM Ailani dapat dilihat pada 
Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Abon Jamur Original dan Rasa UKM Ailani Food 

(Sumber : www.ailanifood.com) 
 

Secara umum, proses produksi UKM Ailani Food masih 
tergolong semi otomatis dimana tenaga manusia masih banyak 
dibutuhkan di dalamnya. Terdapat beberapa stasiun kerja yang 
telah dilengkapi dengan mesin seperti penirisan untuk 
mengurangi air pada jamur setelah direbus dan penirisan minyak 
setelah penggorengan, selain itu pada stasiun kerja penggilingan 
juga telah menggunakan mesin penggiling. Produksi UKM Ailani 
Food tergantung permintaan (demand) dari para reseller atau 
sebagai restock pada outlet yang telah bekerjasama dalam 
penjualan abon jamur.  

Hingga saat ini UKM Ailani Food mempunyai 4 karyawan, 
struktur organisasi dapat dilihat pada Lampiran 6. Jam kerja di 
UKM Ailani Food mulai dari jam 09.00 WIB sampai 16.00 WIB 
yang tiap satu kali produksi dibagi menjadi 2 hari kerja. Rata-rata 
tiap bulan UKM Ailani memproduksi abon jamur sebanyak 200 kg 
sampai 350 kg. Wilayah pemasaran abon jamur UKM Ailani Food 
sebagian besar di daerah Malang dan sekitarnya untuk outlet dan 
reseller, sedangkan penjualan secara online melalui pemesanan 
di sosial media sudah beberapa kali melakukan pengiriman ke 
berbagai provinsi hingga beberapa negara seperti China, 
Singapura, Malaysia, Australia, dan Jepang. 

 
4.1.2 Proses Produksi 

UKM Ailani Food adalah usaha berskala kecil menengah 
di Malang yang memproduksi berbagai varian abon jamur dengan 

http://www.ailanifood.com/
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menggunakan bahan utama yaitu jamur tiram segar. Dikarenakan 
keterbatasan area produksi sehingga aliran produksi pada UKM 
Ailani Food saat ini masih belum memiliki pola aliran yang tetap. 
Tetapi pada implementasiannya saat ini pola aliran produksi yang 
coba untuk diterapkan adalah lurus yaitu dari belakang ke depan. 
Menurut Wignjosoebroto dalam Kartika (2014) pola aliran straight 
line merupakan pola aliran dengan garis lurus dapat digunakan 
jika proses produksi pendek, relatif sederhana. Pola tersebut juga 
banyak digunakan oleh usaha mikro kecil menengah disebabkan 
oleh keterbatasan tempat atau area produksi. Peta proses 
operasi pembuatan abon jamur dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Adapun tahapan proses produksi abon jamur UKM Ailani Food 
adalah sebagai berikut : 
1. Pencucian 

Proses pencucian langsung dilakukan setelah bahan baku 
utama berupa jamur tiram segar telah didapatkan dengan 
menggunakan air bersih yang mengalir. Tahap ini berfungsi 
untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada 
jamur tiram. Pencucian dilakukan setelah jamur tiram 
didapatkan dari petani. Waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan pencucian jamur tiram perproduksi sebanyak 25-
30 kg jamur basah yaitu berkisar 10-15 menit. Jamur tiram 
dibersihkan berulang-ulang sampai jamur tiram benar-benar 
bersih dari kotoran yang menempel, jika sudah bersih dapat 
dilakukan proses selanjutnya. 

2. Perebusan 
Perebusan pada jamur tiram bertujuan untuk merubah tekstur 
dari jamur tiram yang pada awalnya sedikit keras dan kenyal 
agar menjadi lebih lunak supaya mempermudah proses 
penggilingan jamur tiram nantinya. Selain merubah tekstur, 
perebusan sendiri menjadi tahap dimana terjadi 
pendegradasian mikroorganisme yang kemungkinan masih 
terdapat pada jamur tiram. Proses perebusan membutuhkan 
waktu selama 2 jam untuk jamur tiram sebanyak 25 kg. 
Perebusan menggunakan panci besar dengan diameter panci 
60 cm dengan tinggi 100 cm atau auto valve. Pada saat proses 
perebusan harus dibarengi dengan pengadukan pelan supaya 
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terjadi pemerataan panas yang lebih efektif sehingga semua 
jamur tiram menjadi lunak.  

3. Penirisan 1 
Setelah melalui proses perebusan, kadar air yang terdapat di 
jamur tiram akan mengalami peningkatan yang signifikan 
sehingga harus dilakukan penirisan air. Waktu yang 
dibutuhkan untuk meniriskan jamur tiram sebanyak 25 kg yaitu 
15-20 menit. Tujuan utama dari proses penirisan adalah untuk 
mengurangi kadar air yang terdapat dalam bahan pasca 
proses perebusan. Penirisan dilakukan dengan menggunakan 
spinner yang berdiameter 40 cm dan tinggi 30 cm. Proses 
spinning adalah dengan memusingkan atau memutar jamur 
tiram rebus dengan kecepatan tertentu sehingga kandungan 
air yang terdapat di dalam jamur tiram akan keluar dan 
berkurang. 

4. Penggilingan 
Penggilingan pada jamur tiram yang sudah direbus dan 
ditiriskan dilakukan untuk merubah bentuk dan tekstur jamur 
tiram menjadi bentuk adonan halus berserat seperti adonan 
bakso. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan 
penggiling mesin tidak dengan menggunakan tenaga 
listrik/mesin dengan bahan bakar minyak. Lama waktu yang 
dibutuhkan untuk proses penggilingan jamur tiram rebus 
sebanyak 25 kg adalah sekitar 15-20 menit. Penggilingan 
jamur tiram bertujuan mempermudah proses selanjutnya yaitu 
pengadonan, dimana akan ditambahkan dan dicampur 
dengan bahan lainnya.  

5. Pendinginan 
Proses pendinginan pada jamur tiram yang telah digiling 
dimaksudkan agar proses pengurangan kadar air pada jamur 
tiram giling akan lebih maksimal. Dibutuhkan waktu semalam 
untuk pendinginan jamur tiram giling. Menurut pengalaman 
dari pemilik, hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan 
cita rasa dari abon jamur yang akan dihasilkan, karena apabila 
gilingan jamur tiram yang masih panas langsung diadoni maka 
rasa dari abon jamur akan berbeda dengan yang sudah 
dimasukkan ke dalam lemari pendingin dalam waktu semalam 
pada suhu 0-100C. 
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6. Pengadonan 
Proses pengadonan dilakukan sebagai formulasi adonan 
jamur yang akan digoreng dengan bahan tambahan lainnya. 
Formulasi bahan tambahan akan menentukan hasil akhir abon 
jamur. Karena proses pengadonan yang masih manual maka 
pengadonan dilakukan pembagian adonan menjadi beberapa 
bagian yang berguna untuk mempermudah dan meratakan 
bahan yang akan dicampur. Untuk ± 25 kg jamur akan dibagi 
4 bagian adonan. Terdapat beberapa perbedaan dalam 
pengadonan bahan, tergantung abon jamur apa yang akan 
dihasilkan. Perbedaan varian abon yang akan diproduksi akan 
mempengaruhi bahan tambahan yang akan dimasukkan 
dalam adonan. Pengadonan abon vegan tidak menggunakan 
bawang, sedangkan abon jamur original dan varian abon 
jamur rasa menggunakan bawang dalam pencampuran 
adonannya. Adapun bahan-bahan tambahan yang 
dimasukkan pada adonan abon jamur adalah bawang giling 
yang telah ditumis (selain abon vegan), gula, santan kental, 
ketumbar bubuk, dan garam jika proses pengadonan hampir 
selesai. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengadonan yaitu 
10-15 menit per adonan dengan menggunakan panci yang 
berukuran diameter 40 cm dan tinggi 25 cm.  

7. Penggorengan 
Pada proses penggorengan, tekstur abon akan berubah 
menyerupai serundeng kelapa. Penggorengan dilakukan 
dengan menggunakan wajan yang berdiameter 60 cm dengan 
kapasitas 6.5 kg. UKM Ailani Food mempunyai 2 wajan 
penggorengan sehingga satu waktu mampu menggoreng 
adonan jamur sebanyak 13 kg. Selama penggorengan, api 
harus tetap kecil. Tujuannya agar warna dan tingkat 
kematangan abon merata serta abon tidak gosong. Selama 
proses penggorengan bahan diaduk-aduk. Penggorengan dan 
pengadukan dihentikan sampai jamur berwarna cokelat tua 
dan kering. Suhu penggorengan diatur agar tidak terlalu tinggi. 
Jika suhu terlalu tinggi, akan terjadi penurunan mutu dan rasa 
abon jamur. Lama waktu penggorengan juga sangat 
diperhatikan. Pemasakan yang terlalu lama akan 
mengakibatkan abon menjadi gosong. Sementara jika 
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pemasakan terlalu sebentar, maka akan dihasilkan abon jamur 
yang lembek atau tidak kering. Waktu yang dibutuhkan untuk 
menggoreng sekitar 6.5 kg adonan adalah 1 jam. 

8. Penirisan 2 
Penirisan pada tahap ini adalah penirisan pasca 
penggorengan yang bertujuan menghilangkan minyak yang 
ada pada bahan. Penirisan minyak dengan menggunakan 
spinner yang lebih kecil dibanding spinner untuk meniriskan air 
yaitu berdiameter 25 cm dan tinggi 30 cm. Penirisan minyak 
pada abon jamur akan mempermudah proses pengemasan 
dan membuat abon semakin awet dan terbebas dari 
ketengikan. Waktu yang dibutuhkan untuk penirisan 1 kali 
penggorengan abon adalah 10 menit.  

9. Pengemasan 
Pengisian produk ke dalam kemasan harus dilakukan dalam 
keadaan bersih dan kering. Proses pengemasan dilakukan 
setelah abon jamur dalam keadaan dingin (suhu ruang). 
Bahan yang digunakan untuk mengemas abon jamur, abon 
vegan, dan abon rasa yaitu alumunium foil  sebagai kemasan 
primer dan kertas ivory sebagai kemasan sekunder. Berat 
bersih dari produk abon jamur adalah 80 gr. Pengemasan 
yang kurang baik akan menurunkan mutu produk yang 
ditandai dengan perubahan bau dan warna pada produk. 
Pengemasan UKM Ailani Food menggunakan mesin 
pengemas semi automatic bertenaga listrik. Lama waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan pengemasan abon jamur 25 kg 
adalah 40-45 menit. 
 

4.2 Penerapan Aspek GMP 
Good Manufacturing Practices (GMP) atau lebih dikenal 

dengan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) telah banyak 
dilakukan penyempurnaan. Penilaian penerapan GMP di UKM 
Ailani Food mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Cara 
Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. UKM 
Ailani Food telah mempunyai sertifikasi P-IRT (Pangan Industri 
Rumah Tangga) dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
No.P-IRT 2043573011015-18 untuk produk abon jamur. 
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Penilaian dilakukan oleh 3 penilai, baik bobot antar penilai dan 14 
aspek yang dinilai adalah sama besar. Terdapat beberapa aspek 
yang hampir sama pada GMP & SSOP namun mempunyai hasil 
penilaian yang jauh berbeda, misalnya aspek “sarana 
penyediaan air”. Dalam penilaian GMP, “sarana penyediaan air” 
mendapatkan nilai rata-rata 100%, namun pada penilaian SSOP 
memperoleh rata-rata 13,3%. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 
banyaknya sub aspek pada lingkup yang dinilai. Pada GMP 
hanya 1 sub aspek keamanan air yang dinilai, sedangkan pada 
SSOP terdiri dari 5 sub aspek, begitupun dengan beberapa 
aspek-aspek lainnya dimana hasil penilaian antara GMP dengan 
SSOP jauh berbeda meskipun pada penilaian lingkup yang sama. 
Hasil penilaian aplikasi GMP di UKM Ailani Food dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. Penilaian masing-masing dapat dilihat pada 
Lampiran 8 dan tabel perhitungannya pada Lampiran 9. 

Berdasarkan hasil dari penilaian total rata-rata penerapan 
GMP secara keseluruhan dari atasan, karyawan, dan peneliti 
adalah sebesar 84,8%. Apabila dilihat dari skala persentase pada 
Tabel 3.4 maka penerapan GMP UKM Ailani termasuk kategori 
“baik” dengan range 80-89,9%. Jika diurutkan dari yang terbesar 
sampai terkecil maka penilaian GMP paling besar diperoleh dari 
penilaian karyawan dengan nilai sebesar 87,6%, atasan sebesar 
83,9% dan peneliti 82,8%. Rata-rata dari penilaian tiap aspek 
GMP oleh atasan, karyawan dan peneliti sudah termasuk 
kategori memuaskan “memuaskan” yaitu di atas 70%. Hanya 
aspek dokumentasi dan pencatatan yang mempunyai nilai 
terkecil yaitu 40% dan termasuk kategori tidak memuaskan 
“unsatisfactory”. Terdapat 4 aspek penilaian oleh karyawan yang 
lebih tinggi penilaiannya dibandingkan dengan atasan dan 
peneliti, yaitu pada aspek kesehatan dan higiene karyawan, 
pemeliharaan dan program higiene sanitasi, penarikan produk, 
dan dokumentasi dan pencatatan. 
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Tabel 4.1 Perhitungan Audit GMP UKM Ailani Food 

No. Ruang Lingkup  
Penilaian Penerapan GMP (%) Nilai Rata-

rata Aspek 
GMP (%) Atasan Karyawan Peneliti 

1 
Lokasi dan 
Lingkungan 

75 75 75 75 

2 
Bangunan dan 
Fasilitas 

71,9 71,9 62,5 68,7 

3 
Peralatan 
Produksi 

100 100 100 100 

4 
Suplai Air atau 
Sarana 
Penyediaan Air 

100 100 100 100 

5 
Fasilitas dan 
Kegiatan Higiene 
dan Sanitasi 

77,8 55,6 72,2 68,5 

6 
Kesehatan dan 
Higiene Karyawan 

87,5 100 87,5 91,7 

7 
Pemeliharaan dan 
Program Higiene 
Sanitasi 

80 90 80 83,3 

8 Penyimpanan 100 100 100 100 

9 
Pengendalian 
Proses 

96,4 100 96,4 97,6 

10 Pelabelan Pangan 100 71,4 100 90,5 

11 
Pengawasan oleh 
Penanggungjawab 

100 100 100 100 

12 Penarikan Produk 66,7 83,3 66,7 72,2 

13 
Dokumentasi dan 
Pencatatan 

20 80 20 40 

14 
Pelatihan 
Karyawan 

100 100 100 100 

TOTAL  PENERAPAN 
GMP 

83,9 87,6 82,8 84,8 

Sumber : Data Primer (2017) 
  

Hasil yang didapat antara 3 penilai yaitu atasan, karyawan 
dan peneliti pun mempunyai nilai yang berbeda-beda dalam 
penerapannya. Hal tersebut dikarenakan dari ketiga penilai 
tersebut terdapat perbedaan pengetahuan, sehingga harus 
dilakukan sosialisasi oleh atasan agar tingkat pengetahuan 
karyawan dapat ditingkatkan dan diaplikasikan dalam proses 
produksi. Atasan pun perlu melakukan peninjauan kembali 
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secara lebih cermat dalam keadaan produksi yang berlangsung, 
supaya lebih mengetahui bagaimana pengaplikasian dari setiap 
proses dalam produksi. Selain itu, atasan dan karyawan dapat 
menyamakan mengenai persepsi, serta atasan memperbaiki 
sarana dan prasarana penunjang produksi, keamanan, 
kenyamanan dan keselamatan karyawan. Dengan perubahan 
tingkat sanitasi dan atau teknis pada usaha, GMP seharusnya 
terus diperbarui sampai aspek-aspek GMP dapat terpenuhi 
(Dzwolak, 2014). Berikut ini merupakan penjelasan masing-
masing aspek GMP dan penilaian penerapannya di UKM Ailani 
Food. 
 
4.2.1 Lokasi dan Lingkungan Produksi 
 Lokasi suatu perusahaan merupakan salah satu faktor 
penting yang harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap 
lalu lintas keluar masuknya barang dalam mendukung proses 
produksi dan kegiatan lainnya. Suryaningrum (2012) 
menjelaskan bahwa lokasi produksi harus dalam kondisi higienis 
dan lingkungan yang saniter jauh dari tempat pembuangan 
sampah, penumpukan barang bekas dan pekarangan yang tidak 
dipelihara. Penilaian aspek lokasi dan lingkungan produksi di 
UKM Ailani mendapatkan nilai 75% dari atasan, 75% dari 
karyawan dan 75% dari peneliti. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
lokasi dan lingkungan produksi sudah memenuhi (standar 
penerapan 60%). Lokasi dan lingkungan UKM Ailani Food 
merupakan pemukiman yang tertata dan terjaga kebersihannya. 
Jalan menuju UKM Ailani Food terbuat dari aspal yang dalam 
keadaan baik dan memungkinkan untuk dilalui roda empat. 
Lokasi yang berada di dataran tinggi dan saluran pembuangan 
air di sekitar pabrik mengalir dengan baik menjadikan lokasi 
tersebut tidak termasuk daerah rawan banjir. Terdapat satu 
aspek yang belum terpenuhi yaitu tempat sampah yang tidak 
tertutup. Lokasi dan lingkungan produksi UKM Ailani Food dapat 
dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Lokasi dan lingkungan UKM Ailani Food 

 
4.2.2 Bangunan dan Fasilitas 

Bangunan dari industri pengolahan makanan seharusnya 
dibangun dengan berdasarkan desain yang sesuai untuk 
persyaratan teknis dari proses produksi dari jenis produk yang 
dihasilkan. Dalam hasil penilaian aspek ini UKM Ailani Food 
mendapat nilai 71,9% dari atasan, 71,9% dari karyawan, dan 
62,5% dari karyawan dengan rata-rata penilaiannya adalah 
68,7%. Hal ini dikarenakan bangunan dan fasilitas dari UKM 
Ailani Food tergabung menjadi satu atau berada di bagian 
belakang rumah pemilik. Hal tersebut disebabkan karena 
keterbatasan ruang dan masih termasuk usaha home factory. 
Terdapat beberapa sub aspek dimana ketiga penilai memberikan 
penilaian “tidak sesuai” sehingga hasil rata-rata penilaiannya 
68,7% seperti sub aspek pintu ruangan yang tidak dilengkapi 
dengan pintu kasa, dan penggunaan bahan gelas dalam 
pencegahan kontaminasi bahaya fisik jika terjadi pecahan gelas. 
Bangunan dan fasilitas dari UKM Ailani Food dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 
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(a)             (b)                    (c)                    (d)  
Gambar 4.3 Fasilitas dan bangunan UKM Ailani Food : (a) atap; 

(b) dinding; (c) lantai; (d) ruang terbuka untuk aliran 
udara 

 
Lantai produksi sebagian besar terbuat dari semen untuk 

pada ruang produksi, kecuali proses pengemasan dan 
penyimpanan berlantai keramik. Dinding sebagian terbuat dari 
kayu dan tembok dengan warna terang (putih). Ruang produksi 
sebagian besar menggunakan atap atau langit-langit dari asbes 
(ada yang tembus cahaya untuk penerangan), sebagian lainnya 
menggunakan atap genteng. Ketinggian langit-langit dengan 
lantai adalah 3 meter. Kurangnya jumlah jendela karena ruang 
produksi dikelilingi oleh tembok dapat diakali dengan adanya 
lubang atau ruang terbuka di samping ruang produksi agar aliran 
udara dapat masuk ke ruang produksi dengan baik. Kemenkes 
(2002) menyatakan bahwa syarat bangunan sebuah industri 
adalah bangunan kuat, terpelihara, bersih dan tidak 
memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan, 
serta disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pekerja. Masih 
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki 
dalam aspek bangunan dan fasilitas seperti pintu ruangan 
produksi yang membuka ke dalam dan lantai produksi yang 
masih memungkinkan air menggenang. 

 
4.2.3 Peralatan Produksi 

Peralatan produksi merupakan semua alat dan mesin 
yang digunakan untuk membantu dalam proses produksi yang 
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akan mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai 
fungsi & nilai ekonomi lebih. Peralatan produksi yang ada di UKM 
Ailani Food merupakan peralatan yang bersifat semi otomatis dan 
manual. Peralatan yang tergolong semi otomatis adalah auto 
sealer, spinner, mixer, timbangan digital dan kompor gas. 
Peralatan UKM Ailani Food dapat dilihat pada Lampiran 10. UKM 
Ailani Food sangat menjaga kebersihan dari semua peralatan 
yang digunakan, hal tersebut dibuktikan dengan pencucian 
semua peralatan harus dibersihkan setelah pemakaian dan 
dikembalikan ke tempat semula. Hal tersebut dilakukan untuk 
menjaga kebersihan, sanitasi, dan terhindar dari kontaminasi 
yang disebabkan peralatan dan mesin yang kotor ke produk yang 
dihasilkan.  

Hasil penilaian pada aspek ini adalah 100% dari ketiga 
penilai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pihak 
menyatakan aspek peralatan produksi telah memenuhi standar 
yang ada. Agar diperoleh hasil produksi yang berkualitas prima, 
maka bahan serta peralatan yang akan dipergunakan, harus 
dipersiapkan dengan baik. Kebersihan peralatan yang 
berhubungan langsung dengan bahan makanan harus mendapat 
perhatian (Soetanto, 2001). 

 
4.2.4 Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air 

Air merupakan hal penting dalam suatu kegiatan produksi. 
Penggunaan air di UKM Ailani menjadi kebutuhan pokok, karena 
berguna sebagai media pembersih bahan baku, peralatan, 
fasilitas bangunan, dan sarana kebersihan karyawan. Air yang 
digunakan di UKM Ailani Food berasal dari sumur yang langsung 
dari dalam tanah. Air yang digunakan belum dibedakan antara air 
yang digunakan sebagai pembersih bahan baku, pencuci 
peralatan, maupun untuk fasilitas sanitasi. Tidak ada 
pemeriksaan kualitas air yang digunakan seperti pengecekan pH, 
temperatur, kesadahan, dan warna. Air yang digunakan untuk 
produksi bahan makanan atau minuman harus memenuhi 
standar air minum. Kusnaedi (2010) menjelaskan bahwa syarat 
standar air minum antara lain tidak berasa, tidak berwarna, tidak 
berbau, bersih dan jernih, tidak mengandung logam dan memiliki 
derajat kesadahan nol. 
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Adapun hasil penilaian pada aspek ini adalah 100% dari 
semua pihak. Hal tersebut dikarenakan air yang digunakan untuk 
proses produksi termasuk air bersih karena tidak keruh/tidak 
berwarna, tidak berbau, tidak mengandung padatan, rasanya 
tawar, dan tidak mengandung bahan kimia beracun. Perbaikan 
yang perlu dilakukan UKM Ailani Food adalah perlunya dilakukan 
pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui dengan pasti 
kualitas air yang digunakan dalam produksi. Selain itu perlu 
memasang pipa pemisah atau saluran air dalam pemakaian air 
untuk ruang produksi atau sarana sanitasi seperti wastafel dan 
kamar mandi.   

 
4.2.5 Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi 

Kegiatan higiene perlu dilakukan oleh suatu industri untuk 
menjamin kebersihan tempat dan peralatan produksi. Sebagian 
besar fasilitas dan kegiatan higiene sanitasi di UKM Ailani sudah 
tersedia dan dalam kondisi terawat dengan baik seperti pel, sapu, 
alas kaki (di area produksi), sarung tangan, celemek, sikat, 
deterjen, lap, kemoceng, sarana cuci tangan, toilet, dan tempat 
sampah. Beberapa kegiatan sanitasi yang dilakukan oleh UKM 
Ailani Food  adalah sebagai berikut : 
1. Sanitasi Bahan 

Bahan baku utama maupun bahan pendukung yang telah 
diterima dari supplier dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran 
atau debu yang menempel dengan menggunakan air bersih 
yang mengalir. Tidak dilakukan penyimpanan pada bahan 
baku utama yaitu jamur tiram. Namun untuk bahan pendukung 
seperti garam, gula, bawang, dan lain sebagainya disimpan 
dalam toples di rak secara rapi.   
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Gambar 4.4 Rak bahan pendukung 
 

2. Sanitasi Bangunan 
Pembersihan bangunan dilakukan setiap proses produksi 
selesai dengan cara menyapu ruang produksi dan mengepel 
sebagian lantai yang berkeramik. Disediakan 1 tempat 
sampah dalam ruang produksi yang dilapisi dengan plastik 
namun dalam keadaan terbuka. Sarana higiene karyawan 
seperti fasilitas untuk cuci tangan dan toilet tersedia dalam 
jumlah cukup dan dilengkapi dengan sabun cuci tangan serta 
lap tangan. Toilet selalu dalam keadaan bersih karena selalu 
dibersihkan sehari sekali. Ketidaksesuaian dalam sanitasi 
fasilitas ini adalah tidak adanya peringatan bahwa setiap 
karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah 
menggunakan toilet dan kondisi pintu yang masih membuka 
ke arah dalam yang akan menyebabkan kotoran dari luar 
dapat terbawa masuk ke dalam toilet. 

3. Sanitasi Mesin dan Peralatan 
Peralatan produksi yang bersifat semi otomatis terbuat dari 
stainless steel yang bersifat kuat, tahan lama, tidak korosif, 
tidak mengelupas, tidak menyerap air dan mudah dibersihkan. 
Atasan telah memberikan peringatan berupa tulisan seperti 
pada Gambar 4.5 yang ditempel di beberapa sudut dinding 
untuk membersihkan mesin-mesin setelah penggunaan 
seperti mesin penggiling, auto sealer dan spinner. Peralatan 
lain seperti panci, saringan, pisau, spatula dan peralatan 
lainnya pun harus dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya 
langsung setelah digunakan. 
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Gambar 4.5 Peringatan pembersihan mesin 
 

4. Sanitasi Proses Produksi 
Pembersihan sisa-sisa bahan saat produksi yang tidak 
sengaja terjatuh ke lantai akan segera dibuang ke tempat 
sampah, termasuk sisa kemasan bahan tambahan. 
Kebersihan dan keselamatan saat proses produksi selalu 
diperhatikan dengan disediakannya celemek, alas kaki dan 
sarung tangan dalam beberapa proses seperti perebusan, 
penggilingan, penirisan dan pengadonan. Terdapat beberapa 
SOP (Standard Operational Procedure) untuk beberapa 
mesin, seperti autovalve dan sealer. Dari bahan mentah 
sampai produk jadi, bahan yang tersentuh oleh tangan secara 
langsung hanya saat proses pencucian. Hal tersebut akan 
mengurangi kontaminasi silang (cross contamination) 
khususnya dari pekerja ke produk.   
 

    
(a)                   (b) 

Gambar 4.6 SOP Mesin : (a) continous sealer ; (b) auto valve 
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5. Sanitasi Lingkungan Sekitar Pabrik 
Sanitasi lingkungan dilakukan dengan selalu menjaga 
kebersihan kerja agar tetap bersih. Cara yang dilakukan 
adalah dengan selalu membersihkan ruang produksi sebelum 
dan sesudah proses produksi. Setiap satu tahun sekali akan 
dilakukan pengecatan kembali ruang produksi agar tidak 
terkesan kumuh karena kotoran atau debu, selain itu untuk 
pembaharuan suasana kerja. Lingkungan UKM Ailani berada 
di perumahan penduduk yang tertata dan terjaga 
kebersihannya, dimana setiap pagi sampah akan diangkut 
oleh petugas kebersihan.   

6. Sanitasi Tenaga Kerja 
Sebelum memasuki ruang kerja, karyawan disarankan 
mengganti pakaian dengan pakaian yang dibawa dari rumah. 
Kelengkapan peralatan seperti celemek dan sarung tangan 
telah disediakan. UKM Ailani Food sangat menekankan 
sanitasi karyawan dengan memberikan tulisan himbauan 
untuk menjaga sikap saat produksi seperti pada Gambar 4.7. 
 

 
Gambar 4.7 Himbauan dilarang merokok saat bekerja 

 
Hasil dari penilaian pada aspek ini menurut atasan adalah 

77,8%; menurut karyawan 55,6% dan menurut peneliti adalah 
72,2%. Terdapat beberapa sub aspek dimana ketiga penilai 
memberikan penialian “tidak sesuai” sehingga total nilai rata-rata 
yang diperoleh yaitu 68,5%. Sub aspek tersebut diantaranya 
adalah pemakaian air panas untuk membersihkan peralatan 
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tertentu, tidak dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup 
dan terbuat dari bahan yang kuat, tidak ada peringatan setiap 
karyawan harus mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet. 
Menurut Surono (2016), pengadaan fasilitas sanitasi merupakan 
salah satu cara memelihara kualitas lingkungan industri sehingga 
perlu dilengkapi terutama pada industri pangan. Gambar fasilitas 
sanitasi UKM Ailani Food dapat dilihat di Gambar 4.8. 

 

                       
(a)                    (b)                       (c)                      (d) 

Gambar 4.8 Fasilitas sanitasi : (a) pel air; (b) cikrak; (c) pel; (d) 
keranjang sampah 

 
4.2.6 Kesehatan dan Higiene Karyawan 

Kesehatan dan higiene karyawan mempunyai pengaruh 
besar terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Disebabkan 
UKM Ailani Food masih banyak membutuhkan tenaga pekerja 
dalam prosesnya, maka kontak antara bahan dan pekerja sangat 
sering terjadi. Hanya pekerja yang benar-benar sehat yang 
diperbolehkan melakukan proses produksi. UKM Ailani Food 
tidak mengizinkan karyawan yang sakit untuk beraktivitas atau 
masuk kerja. Hal tersebut dikhawatirkan akan menularkan 
penyakitnya kepada karyawan lain dan mencegah tercemarnya 
produk dengan penyakit yang diderita. Atasan akan memberikan 
waktu libur sampai karyawan sembuh dari sakitnya.   

Pakaian karyawan yang digunakan memasuki ruang 
produksi dengan menggunakan pakaian seadanya yang dipakai 
karyawan dari rumah. Kurangnya pemberitahuan dari atasan dan 
kesadaran dari karyawan dalam upaya selalu mencuci tangan 
sebelum dan sesudah melakukan proses apapun menjadi 
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kendala tersendiri untuk menerapkan aspek ini. UKM Ailani Food 
sebenarnya sudah menyediakan pakaian kerja seperti celemek, 
sarung tangan, masker dan alas kaki untuk karyawan, tetapi 
karena kurangnya kesadaran dari para pekerja dan dirasa kurang 
nyaman untuk dipakai sehingga para pekerja kurang 
memperhatikan kelengkapan alat dalam bekerja seperti yang 
terlihat pada Gambar 4.9. Karyawan yang bekerja di UKM Ailani 
Food diharuskan tidak menggunakan gelang, anting, cincin, 
kalung, arloji saat produksi serta dilarang merokok, meludah, 
bersin, dan batuk ke arah pangan. Hasil penilaian dari aspek ini 
adalah 87,5% oleh atasan, 100% oleh karyawan, dan 87,5% oleh 
peneliti. Kegiatan sanitasi perlu ditekankan pelaksanannya pada 
karyawan, karena karyawan merupakan pihak yang berperan 
penting dalam setiap proses produksi. Hal itu juga akan 
mendukung motivasi kerja, produktivitas kerja dalam bekerja 
dengan lingkungan dan kondisi diri karyawan yang nyaman 
(Prahiawan, 2014).  

 

      
Gambar 4.9 Ketidaklengkapan alat pelindung diri 

 
4.2.7 Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi 

Sanitasi pangan ditujukan untuk mencapai kebersihan 
yang optimal dalam tempat produksi, persiapan, penyimpanan, 
dan penyajian makanan. Kegiatan sanitasi harus dilakukan 
pemeliharaan secara terus menerus agar selalu tercipta 
kebersihan yang terkendali, sehingga akan mempermudah 
program dan kegiatan sanitasi selanjutnya. UKM Ailani Food 
telah menerapkan pemeliharaan dan program sanitasi yang baik 
sehingga seluruh fasilitas produksi seperti bangunan, lingkungan, 
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dan peralatan terawat dengan baik. Pemeliharaan dan program 
sanitasi harus dilakukan secara rutin karena kedua hal tersebut 
penting dalam menjaga kebersihan tempat produksi dan 
terhindar dari bahaya kontaminasi silang. Lingkungan produksi 
UKM Ailani Food selalu dibersihkan secara rutin sebelum dan 
sesudah produksi, seperti lantai akan disapu dan dipel (yang 
menggunakan keramik) terlebih dahulu. Pencucian peralatan 
produksi menggunakan gabungan proses fisik dengan 
penyikatan serta kimia yaitu deterjen dengan merk sunlight.  

Penyimpanan bahan-bahan di UKM Ailani Food tertata 
dengan baik, karena bahan-bahan disimpan tidak bersentuhan 
dengan lantai, dinding, atau langit-langit. Dalam pengendalian 
hama, UKM Ailani Food belum memasang penghalang seperti 
kawat atau kasa untuk mencegah masuknya hewan pengerat 
atau serangga. Menurut pemilik hal tersebut sulit dilakukan 
karena masuknya hama seperti tikus melalui dinding-dinding 
tetangga yang bersebelahan langsung dengan rumah produksi. 
Upaya pemberantasan seperti pemasangan perangkap tikus 
telah dilakukan, dan sarang hama yang terlihat akan segera 
dimusnahkan. Hal tersebut untuk memperkecil kemungkinan 
tingkat kontaminasi dari hama. Hasil penilaian pada aspek ini 
menurut atasan 80%; menurut karyawan 90%, dan menurut 
peneliti 80%. Perbaikan penerapan aspek ini khususnya untuk 
pengendalian hama perlu ditingkatkan kembali dengan 
memberikan kawat atau kasa pada ventilasi atau lubang-lubang 
yang memungkinkan masuknya hama. 

  
4.2.8 Penyimpanan 

Dalam proses produksi pangan, penyimpanan dapat 
dilakukan pada bahan baku maupun produk jadi. Menurut 
Suryaningrum (2012) produk sebaiknya diletakkan di dalam rak-
rak penyimpanan dengan menggunakan wadah/tempat yang 
tertutup seperti kardus atau ember. Penyimpanan yang baik 
adalah apabila penyimpanan masing-masing bahan dilakukan 
pada tempat yang terpisah dan sesuai. Bahan utama berupa 
jamur tiram segar tidak melalui proses penyimpanan, karena 
jamur tiram yang telah datang dari petani akan langsung segera 
dicuci dan diproses. Penyimpanan bahan pendukung, packaging 
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material, sanitizer disimpan pada tempat yang terpisah seperti 
terlihat pada Gambar 4.10. Penyimpanan bahan-bahan 
pendukung berada di atas rak panjang bertingkat dan 
disesuaikan dengan wujud fisiknya (berbentuk bubuk disimpan 
dalam toples tertutup rapat). Tidak ada alat pengukur suhu di 
setiap ruang penyimpanan. Bahan kemasan primer dan sekunder 
disimpan di rak paling paling bawah dan tertata rapi, sedangkan 
untuk kardus diletakkan di rak paling atas dengan alas koran 
bekas di bawahnya. Penyimpanan bahan-bahan kimia seperti 
sanitizer dikelompokan dan terpisah dari bahan pendukung atau 
bahan kemasan. Penyimpanan peralatan setelah pencucian 
diletakkan di tempatnya masing-masing dengan permukaan 
menghadap ke bawah. 

 

    
(a)                          (b)                        (c)                    (d) 

Gambar 4.10 Penyimpanan : (a) kemasan primer; (b) produk jadi; 
(c) bahan pendukung; (d) Sanitizer 

 
UKM Ailani Food telah menerapkan sistem FIFO (first in 

first out) dimana bahan bahan yang lebih dahulu masuk dan atau 
memiliki tanggal kadaluarsa lebih awal digunakan terrlebih 
dahulu, begitupun dengan produk yang dihasilkan terlebih dahulu 
maka harus diedarkan terlebih dahulu. Hasil penilaian dari aspek 
ini adalah 100% dari semua pihak. Hasil tersebut menunjukkan 
UKM Ailani Food sudah baik dalam aspek penyimpanan dan 
perlu dipertahankan. Penyimpanan yang baik dapat menjamin 
mutu keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.  
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4.2.9 Pengendalian Proses 
Tiap tahapan proses dalam suatu produksi harus diawasi 

secara ketat agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas 
dan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian proses sangat 
penting untuk dilakukan mulai dari pengawasan terhadap bahan 
yang digunakan, jalannya proses produksi hingga produk akhir. 
UKM Ailani Food menggunakan bahan baku utama yang berasal 
dari petani secara langsung dalam keadaan masih segar. UKM 
Ailani Food menggunakan istilah Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. 
Istilah tersebut digunakan untuk mendapatkan jamur tiram segar 
dari petani dengan pilihan pertama yaitu Ring 1 dan seterusnya. 
Tidak ada supplier tetap untuk UKM Ailani Food. Hal ini 
disebabkan kualitas dari jamu tiram yang berasal dari petani 
berubah-ubah. Pemilihan jamur tiram dilakukan langsung oleh 
atasan dengan cara meninjau kadar air jamur tiram, yaitu dengan 
langkah melihat uap air yang menempel pada kantong plastik 
yang membungkus jamur. Pengendalian proses seperti 
penetapan komposisi dan formulasi bahan, cara produksi, jenis 
ukuran dan spesifikasi kemasan, serta keterangan lengkap 
produk jadi ditentukan langsung oleh atasan. Karyawan 
diarahkan sedikit demi sedikit dalam proses produksi dengan 
memberikan catatan formulasi bahan, atau SOP dalam 
menjalankan mesin produksi.  

BPOM (2012) menyatakan bahwa untuk menghasilkan 
produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus 
dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi 
pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara, 
penetapan spesifikasi bahan baku, penetapan komposisi dan 
formulasi bahan, penetapan cara produksi yang baku, penetapan 
jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, dan penetapan 
keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan 
termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. 
Banyak barang yang siap santap atau bahan segar jika tidak 
ditangani dan dipersiapkan dengan baik, maka produk tersebut 
dapat menjadi media kontaminan yang dapat menyebabkan 
penyakit (Yu, 2017). Hasil penilaian pada aspek ini menurut 
atasan 96,4%; menurut karyawan 100% dan menurut peneliti 
96,4%. Pengendalian proses perlu dilakukan berkelanjutan agar 
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tetap dapat menjaga kualitas mulai dari bahan baku sampai 
produk jadi. 

 
4.2.10 Pelabelan Pangan 

Pelabelan mendapatkan penilaian menurut atasan 100%; 
menurut karyawan 71,4% dan menurut peneliti adalah 100%. 
Label pangan yang tertera UKM Ailani Food memuat beberapa 
informasi untuk konsumen seperti nama produk, komposisi, isi 
bersih, nama dan alamat IRTP, kode produksi, tanggal bulan dan 
tahun kedaluwarsa, nomor PIRT, label halal dari MUI seperti yang 
terlihat pada Gambar 4.11. Ketentuan pengaturan pencatuman 
sejumlah keterangan pada label pangan diperlukan agar 
konsumen mendapatkan informasi dengan baik tentang 
kandungan zat gizi dan manfaat pangan (Ningrum, 2015). 
Menurut Peraturan Pemerintah (1999), label pangan sebaiknya 
sekurang-kurangnya dilengkapi dengan nama produk, komposisi, 
berat bersih, nama dan alamat produksi, dan tanggal kadaluarsa. 
Pada penerapannya UKM Ailani Food sudah memenuhi dengan 
standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

    
Gambar 4.11 Label pada kemasan abon jamur 

 
4.2.11 Pengawasan Oleh Penanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam proses produksi 
UKM Ailani Food adalah penanggungjawab produksi beserta 
pemilik. Karyawan yang melakukan produksi pada awalnya 
didampingi oleh pemilik untuk memberikan arahan secara teknis. 
Pengontrolan dilakukan setiap melakukan produksi. Subagio 
(2008) menyatakan bahwa penanggungjawab produksi bertugas 
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untuk memeriksa dan mengontrol proses produksi dari awal 
hingga akhir produksi. Atasan atau penanggungjawab produksi 
akan secara langsung mengontrol ketika sudah melalui proses 
pendinginan, dimana adonan jamur siap untuk dijadikan adonan 
dan dimasak. Tahapan yang sering tanpa pengawasan adalah 
pencucian dan perebusan. 

Hasil penilaian pada aspek ini adalah 100% dari ketiga 
pihak penilai. Atasan sebagai penanggungjawab utama telah 
mempunyai beberapa kualifikasi. Penanggungjawab paling tidak 
harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip sanitasi 
pangan secara teori dan prakteknya serta paham betul dengan 
standar produksi. Perlunya pengawasan secara menyeluruh 
memang terkendala dengan kesibukan atasan sebagai 
penanggungjawab utama, namun hal ini dapat diatasi dengan 
menunjuk salah seorang karyawan yang mempunyai 
kemampuan lebih dalam memahami setiap proses produksi 
menjadi penanggungjawab produksi.    

 
4.2.12 Penarikan Produk 

Penilaian pada tahap ini menurut atasan 66,7%; menurut 
karyawan 83,3% dan menurut peneliti yaitu 66,7%. Berdasarkan 
wawancara secara langsung kepada pemilik/atasan UKM Ailani 
Food, tidak pernah ada konsumen yang melakukan pengaduan 
terkait ketidaksesuaian (kegagalan mutu atau keracunan) pada 
produk yang telah dibeli. Kasus yang sering terjadi yaitu masalah 
mengenai keterlambatan paket untuk sampai di tempat tujuan 
apabila menggunakan jasa pengiriman, namun atasan/pemilik 
selalu memberikan nomor resi pengiriman kepada pemesan 
supaya dapat melacak posisi produk. Meskipun abon jamur UKM 
Ailani Food merupakan produk tersier, namun masa 
kedaluarsanya lama, yaitu 1 tahun. Hal tersebut disebabkan 
produk merupakan makanan kering dengan kadar air rendah, dan 
didukung oleh kemasan yang sesuai dengan produk agar bisa 
bertahan lebih lama. Tidak ada nomor customer service secara 
khusus yang tertera pada kemasan, namun atasan/pemilik 
menyediakan nomor whatsapp, kolom komentar di fanpage 
facebook, inbox di blog atau email apabila ada yang melakukan 
complain terhadap produk ailani.  
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Apabila memang ditemukan kerusakan produk atau 
ketidaksesuaian (jumlah/rasa yang dipesan) dengan pemesanan 
maka pemilik memberikan solusi win-win solution yaitu produk 
akan langsung diganti saat itu juga atau digabung dengan 
pemesanan selanjutnya. Penarikan produk akan sangat sulit 
apabila produk berada di luar pulau Jawa, disebabkan oleh 
keterjangkauan jarak karena beberapa kali pemesanan produk 
datang dari beberapa wilayah di Indonesia bahkan sampai 
mancanegara. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam 
menghadapi konsumen yang kurang puas, selain biaya ekstra 
yang harus dikeluarkan oleh produsen terdapat kerugian lain 
yang jauh lebih besar berupa non materi yaitu “citra yang luntur” 
di mata konsumen. Perusahaan sebaiknya memiliki sistem 
manajemen mutu pencegahan yang dapat merespon secara 
cepat misalnya penarikan kembali (recall) produk yang sudah 
terkirim, apabila didapati adanya produk yang dapat 
membahayakan konsumen (Surono, 2016). 
  
4.2.13 Dokumentasi dan Pencatatan 

Hasil penilaian pada aspek dokumentasi dan pencatatan 
di UKM Ailani Food menurut atasan 20%, oleh karyawan 80% dan 
menurut peneliti adalah 20%. Pada UKM Ailani Food hanya 
beberapa penggunaan mesin saja yang diberikan arahan 
berbentuk SOP tertulis. Dokumentasi pada UKM Ailani Food lebih 
mengarah sebagai media promosi secara online seperti video 
pembuatan, gambar produk, even yang diikuti, dan testimoni 
konsumen. Mengenai bahan-bahan yang digunakan telah 
tercatat takaran dan komposisi, namun tidak adanya catatan dan 
dokumentasi lengkap yang memuat nama bahan, jumlah, tanggal 
pembelian, nama dan alamat pemasok. Pencatatan penjualan 
masih dalam tahap menuju komputerisasi agar lebih tertata, 
awet, mudah dicari, dan lebih mudah untuk dievaluasi. 
Pencatatan dan pengiriman produksi di UKM Ailani dilakukan 
secara teratur setiap ada order dan pengiriman pada tiap-tiap 
tempat seperti pada Gambar 4.12.  
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Gambar 4.12 Catatan pemesanan dan pengiriman 

 
UKM Ailani Food telah mempunyai dokumen-dokumen 

penting yang dijaga agar tidak rusak sebagai bukti seperti 
sertifikasi halal, P-IRT yang dapat dilihat pada Lampiran 11. 
Fungsi pencatatan dilakukan untuk dapat mengendalikan proses 
produksi yang berlangsung, seperti perkiraan pengadaan bahan 
baku, pelaksanaan perawatan mesin dan aktivitas lainnya 
(Naibaho, 2013). Pencatatan dan dokumentasi di UKM Ailani 
Food belum maksimal, seperti apabila ada mesin atau peralatan 
yang rusak maka akan menyebabkan produksi terhambat. Oleh 
sebab itu, diperlukannya kelengkapan dan pembaharuan pada 
aspek pencatatan dan dokumentasi secara keseluruhan dalam 
proses produksi, pengendalian dan pengawasan mutu, ataupun 
perizinan. 

 
4.2.14 Pelatihan Karyawan 

Hasil dari penilaian pada aspek pelatihan karyawan di 
UKM Ailani Food adalah 100% menurut semua pihak. Pada UKM 
Ailani Food hanya atasan/pemilik yang pernah mengikuti 
pelatihan PIRT oleh pemerintah setempat. Atasan/pemilik secara 
teknis mampu memberikan contoh, mengajarkan pengetahuan 
dan ketrampilannya kepada karyawan lain. Tujuan pelatihan dan 
pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas 
kerja karyawan dalam mencapai hasil kerja (Sembiring, 2010). 
Dengan pelatihan terhadap karyawan, diharapkan karyawan 
yang bersangkutan menjadi terasah dan meningkat sehingga 
dapat dimanfaatkan bagi kemajuan dan perkembangan 
perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan memberikan, 
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pengetahuan, ketrampilan, contoh dan motivasi dalam wirausaha 
membuat beberapa karyawan terdahulu dari UKM Ailani Food 
mampu membuka usahanya sendiri. Hanya saja perlu 
ditambahkan sedikit mengenai sosialisasi terhadap karyawan 
dalam penekanan perilaku dalam bekerja agar lebih baik dan 
disiplin sesuai dengan ketetapan. 

 
4.3 Penerapan Aspek-Aspek Sanitation Standard Operating 

Procedure (SSOP) 
Aplikasi SSOP sangat dibutuhkan untuk mendukung 

terlaksananya GMP dengan baik, sehingga penerapan terhadap 
sistem HACCP mampu dilaksanakan secara efektif. Kesalahan 
maupun penyimpangan terhadap pengaplikasian SSOP akan 
menghasilkan kondisi lingkungan produksi yang memudahkan 
terjadinya kontaminasi terhadap produk. SSOP merupakan alat 
bantu yang digunakan untuk menerapkan GMP dan merupakan 
sistem pendukung HACCP dalam menjaga keamanan pangan 
(Katsuyama dan Jantschke, 1999). 

Terdapat 3 penilai yaitu pemilik/atasan, karyawan dan 
peneliti. Bobot antar penilai dan aspek yang dinilai adalah sama 
besar. Hasil penilaian penerapan SSOP telah diolah datanya 
sehingga menghasilkan nilai seperti pada Tabel 4.2. Terdapat 
beberapa aspek dalam GMP dan SSOP yang hampir sama, 
namun hasil penilaian yang didapatkan jauh berbeda. Hal 
tersebut dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sub aspek pada 
aspek yang dinilai, contohnya aspek “sarana penyediaan air”. 
Dalam penilaian GMP aspek  “sarana penyediaan air” terdiri dari 
1 sub aspek yang dinilai, sedangkan pada penilaian SSOP aspek 
“keamanan air” terdiri dari 5 sub aspek. Begitupun dengan aspek-
aspek lainnya yang hampir sama pada GMP dan SSOP. Hasil 
dari rata-rata penilaian SSOP secara keseluruhan adalah 44,1% 
termasuk kategori “tidak memuaskan” yaitu pada range <50%. 
Aspek SSOP yang mempunyai nilai terendah adalah aspek 
kontrol kesehatan pegawai yang mempunyai nilai rata-rata aspek 
0%, sedangkan penilaian aspek yang paling tinggi nilainya adalah 
aspek perlindungan bahan dari bahan adulteran yaitu 77,8%. 
Berdasarkan hasil penilaian masing-masing sumber dari paling 
tinggi sampai terendah secara berturut-turut adalah karyawan 
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55,8%; atasan 43,7% dan peneliti 32,9%. Penilaian masing-
masing dapat dilihat pada Lampiran 12 dan tabel perhitungannya 
pada Lampiran 13. 

 
Tabel 4.2 Perhitungan Audit Penerapan SSOP pada UKM Ailani 

Food 

No. Ruang Lingkup  
Penilaian Penerapan SSOP (%) Nilai Rata-

rata Aspek 
SSOP (%) Atasan Karyawan Peneliti 

1 Keamanan air 20 0 20 13,3 

2 

Kebersihan 
permukaan yang 
kontak dengan 
bahan 

33,3 66,7 33,3 44,4 

3 
Pencegahan 
kontaminasi 
silang 

80 80 60 73,3 

4 Fasilitas sanitasi 66,7 33,3 33,3 44,4 

5 
Perlindungan 
bahan dari 
bahan cemaran 

100 66,7 66,7 77,8 

6 

Pelabelan 
penggunaan 
bahan toksin dan 
penyimpanan 
yang tepat 

0 100 0 33,3 

7 
Kontrol 
kesehatan 
pegawai 

0 0 0 0 

8 
Pencegahan 
hama 

50 100 50 66,7 

TOTAL  PENERAPAN 
SSOP 

43,7 55,8 32,9 44,1 

Sumber : Data Primer (2017) 
  
Terdapat beberapa aspek penilaian yang sangat 

mencolok perbedaannya antar penilai, diantaranya adalah pada 
aspek pelabelan, penggunaan bahan toksin dan penyimpanan 
yang tepat. Sementara untuk aspek lainnya hasil penilaian yang 
didapatkan hampir setara. Perbedaan hasil dari penilaian yang 
diperoleh ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan antara 
masing-masing penilai. Pengetahuan yang dimaksud di sini 
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adalah tentang pengaplikasian dalam produksi sehari-harinya di 
UKM Ailani Food. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi terkait 
mengenai sanitasi produksi khususnya pada atasan, meskipun 
atasan tidak selalu berada saat produksi berlangsung. Aplikasi 
SSOP masih dirasa kurang baik dan pelaksanannya harus 
didukung oleh semua pihak yang bertanggungjawab terhadap 
tindak sanitasi. Perlu dilakukan pemantauan dan pemeriksaan 
secara intensif seperti keamanan air yang digunakan, dan 
perlindungan bahan pangan dari bahan adulteran. 

Terdapat beberapa aspek dimana ketiga penilai banyak 
memberikan penilaian “tidak setuju” sehingga total nilai rata-rata 
penilaian yang didapatkan sebesar 44,1%. Aspek-aspek tersebut 
diantaranya adalah aspek keamanan air,  aspek lingkup 
kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, 
aspek fasilitas sanitasi, dan aspek kontrol kesehatan pegawai. 
Berikut merupakan penjelasan masing-masing aspek SSOP 
beserta dan penilaian penerapannya di UKM Ailani Food. 

 
4.3.1 Keamanan Air 

Terdapat 4 sub aspek dimana ketiga penilai memberikan 
penilaian “tidak sesuai” pada aspek ini, seperti diantaranya 
adalah sub aspek dalam menyediakan checklist keamanan air. 
Berdasarkan pengamatan melalui observasi langsung dan 
wawancara dengan atasan atau karyawan di UKM Ailani Food, 
tidak pernah dilaksanakan pengujian kualitas air yang digunakan 
untuk produksi. Sampai saat ini pihak UKM Ailani Food 
menggunakan air PDAM yang digunakan juga untuk kebutuhan 
rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Tidak terdapat 
pembedaan pipa aliran air antara air yang kontak langsung 
dengan bahan-bahan produksi dan air yang digunakan untuk 
pencucian alat. Kualitas air yang digunakan untuk pengolahan 
pangan sama dengan kualitas air minum. 

Menurut Kemenkes (1999) menyatakan diperlukan 
pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
terhadap kualitas air yang digunakan telah dilakukan minimal dua 
kali dalam setahun yaitu pada musim hujan dan musim kemarau, 
pengambilan sampel air bersih dilakukan pada sumber mata air, 
bak penampungan dan pada air kran terjauh. Hasil penilaian 
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pada aspek keamanan air adalah menurut atasan 20%; menurut 
karyawan 0% dan menurut peneliti 20%. Masih belum 
terpenuhinya sebagian besar aspek keamanan air tidak menjadi 
kendala dalam produksi, sebab proses produksi tidak terlalu 
sering menggunakan air sebagai bahannya, hanya proses 
perebusan dan pencucian alat-alat. Selain itu, tidak adanya 
tindakan dari pemerintah untuk benar-benar mengharuskan 
spesifikasi air yang digunakan untuk proses produksi dan belum 
adanya complain atau keluhan dari customer.  

  
4.3.2 Kebersihan Permukaan yang Kontak dengan Bahan 

Pangan 
Sesuai dengan pengamatan melalui observasi langsung 

dan wawancara kepada atasan/pemilik serta karyawan di UKM 
Ailani Food, semua alat dan fasilitas setelah digunakan harus 
dibersihkan. Adapun saat-saat permukaan yang kontak dengan 
bahan pangan antara lain karyawan yang menangani langsung 
proses produksi dan peralatan yang digunakan untuk proses 
pengolahan. Peralatan yang kontak dengan bahan pangan 
dilakukan tindak sanitasi sebelum dan sesudah digunakan. Jadi 
keadaan peralatan yang digunakan untuk proses pengolahan 
selalu dalam keadaan bersih. 

Hasil penilaian pada aspek ini adalah menurut atasan 
33,3%; karyawan 66,7% dan peneliti 33,3%. Tindakan sanitasi 
yang dilakukan hanya oleh karyawan yang sedang produksi 
dengan cara MC (manual cleaning) dan pengecekan kebersihan 
hanya secara visual. MC merupakan kegiatan pembersihan 
secara manual yaitu dengan langsung membersihkan permukaan 
yang kontak dengan bahan pangan menggunakan sanitizer. 
Pembersihan secara manual dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu seperti bahan penggosok mekanik, 
selang air, sikat, alat penggaruk, spons, atau alat penggosok 
lainnya (Purnawijayanti, 2001). Tidak adanya checklist dan 
bagian QC yang khusus melakukan pengujian mikroba terhadap 
peralatan yang ada setiap bulannya menyebabkan dapat 
meningkatnya kemungkinan pencemaran produk dari peralatan. 
Hal tersebut tentu saja akan memicu bakteri atau mikroorganisme 
yang dapat mengganggu kualitas produk. 
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4.3.3 Pencegahan Kontaminasi Silang 
Sesuai dengan pengamatan melalui observasi langsung 

dan wawancara kepada atasan/pemilik serta karyawan di UKM 
Ailani Food, karyawan yang berada di ruangan produksi 
sebenarnya harus menggunakan beberapa pakaian khusus 
produksi seperti (seragam, masker, hair net, sarung tangan, 
sepatu khusus). Tetapi tidak sepenuhnya karyawan mematuhi 
peraturan tersebut dan menggunakan perlengkapan yang telah 
disediakan saat proses produksi, seperti yang terlihat pada 
Gambar 4.13.  

 

    
Gambar 4.13 Karyawan menggunakan pakaian biasa 

 
Pelaksanaan higiene personal pada ruang produksi yaitu 

tidak merokok, tidak menggunakan perhiasan, selalu mencuci 
tangan setelah dari toilet, selalu mencuci tangan setiap masuk 
dan keluar ruang produksi. Penyimpanan bahan baku utama 
berupa jamur tiram segar dengan produk jadi tidak terjadi, karena 
apabila jamur tiram telah datang dari petani langsung dicuci dan 
diproses. Penyimpanan yang dilakukan pada produk jadi berbeda 
ruangan dengan ruangan produksi, produk jadi akan langsung 
dikemas dan dikirim apabila ada demand, selanjutnya akan 
disimpan di rak bagian ruangan depan sebagai stock. Yuniarti 
(2015) menyatakan bahwa produk berpotensi terjadi kontaminasi 
dari pekerja yang kontak langsung dengan produk, dan tata letak 
ruangan yang kurang baik. Desain ruangan pun belum berfungsi 
untuk mengurangi kontaminasi silang bahan, karena masih 
terdapat kegiatan yang dilakukan pada ruangan yang sama.  
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4.3.4 Fasilitas Sanitasi 
Sesuai dengan pengamatan secara langsung pada UKM 

Ailani Food, terdapat beberapa fasilitas sanitasi seperti toilet 
seperti pada Gambar 4.14, selain itu terdapat wastafel dan ruang 
ganti. Namun, pemakaian wastafel yang disediakan digunakan 
juga untuk keperluan rumah tangga seperti cuci piring dan lain 
sebagainya, tidak khusus untuk karyawan. Toilet dibersihkan 
sehari sekali baik oleh karyawan maupun atasan. Ruang ganti 
pakaian disediakan namun juga digunakan untuk menyimpan 
barang-barang yang sudah tidak terpakai. Letak antara ruang 
ganti bersebelahan dengan toilet. Tempat sampah sudah 
disediakan dan dilapisi plastik namun masih dibiarkan terbuka 
dan berada di dekat ruang produksi sehingga memungkinkan 
kontaminasi saat proses produksi. 

 

 
Gambar 4.14 Toilet 

 
Hasil penilaian pada aspek ini menurut atasan 66,7%; 

menurut karyawan 33,3% dan menurut peneliti 33,3%. Tidak 
tersedianya fasilitas foot bath di pintu produksi. Fasilitas sanitasi 
adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan 
untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan 
faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan 
manusia (Surono, 2016). Diperlukannya perbaikan dan 
pembaharuan beberapa fasilitas sanitasi di UKM Ailani Food 
seperti wastafel khusus karyawan untuk produksi, disediakannya 
sabun cuci tangan dan alat pengering, tempat sampah yang 
tertutup, dan seragam kerja yang disediakan untuk menghidari 
kontaminasi lewat pakaian pekerja.   
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4.3.5 Perlindungan Bahan Pangan dari Bahan Cemaran 

Sesuai dengan pengamatan melalui observasi langsung 
dan wawancara kepada atasan/pemilik serta karyawan di UKM 
Ailani Food, perlindungan bahan pangan dari bahan cemaran 
sudah baik. Perlindungan produk dari bahan-bahan kontaminan 
dilakukan dengan memisahkan bahan kemasan dan bahan 
sanitasi (non pangan) secara terpisah seperti pada Gambar 4.15. 
Bahan kemasan disimpan di rak bertingkat, sedangkan bahan 
sanitasi ditempatkan di dekat toilet. Pada proses produksi 
sebenarnya tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya atau 
beracun, bahkan komposisi pembuatan abon jamur tidak 
menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia sama sekali. 
Penyimpanan produk jadi berada di ruang depan dan menjadi 
stock karena sebagian besar produk jadi akan langsung dikirim 
ke pemesan atau reseller. 

 

      
Gambar 4.15 Penyimpanan bahan kemasan dan bahan sanitasi 

(non pangan) 
 

Hasil dari penilaian pada aspek ini adalah menurut atasan 
100%; menurut karyawan 66,7% dan menurut peneliti 66,7%. 
Perlindungan bahan pangan tidak hanya dari kemasan, namun 
dimulai sebelum produksi dimulai (Suryanti, 2014). Sebelum dan 
sesudah produksi setiap alat dan ruang produksi akan 
dibersihkan terlebih dahulu oleh karyawan. Sampah yang 
dihasilkan oleh UKM Ailani Food tidak banyak, hanya seperti 
bahan yang tidak sengaja terjatuh ke lantai atau plastik kemasan 
bahan. Namun tempat sampah yang masih terbuka dan 
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diletakkan dekat dengan ruang produksi masih harus diperbaiki 
lagi dengan membeli tempat sampah yang tertutup rapat dan 
menggunakan ijakan kaki untuk membukanya. Hal tersebut 
menjadi langkah preventif supaya dapat mengurangi 
kemungkinan tercemarnya bahan dari cemaran dan menjaga 
kehigienisan produk yang dihasilkan.   

 
4.3.6 Pelabelan Penggunaan Bahan Toksin & Penyimpanan 

yang Tepat 
Berdasarkan pengamatan pada UKM Ailani Food terdapat 

beberapa hal yang tidak diberi label seperti bahan berbahaya, 
pipa yang digunakan untuk produksi sebagai pembeda atau 
pemberi informasi kepada karyawan. Pemberian label pada 
bahan-bahan yang mengandung toksik penting dilakukan untuk 
mencegah kesalahan penggunaan. Atasan hanya melakukan 
antisipasi hal tersebut dengan cara mengelompokkan dan 
memisahkan bahan-bahan yang bersifat toksin seperti sanitizer 
dengan bahan baku utama atau bahan pendukung. Penyimpanan 
bahan-bahan bersifat toksin tidak dimasukkan ke dalam box 
tertutup. 

Hasil penilaian pada aspek ini adalah menurut atasan 0%; 
menurut karyawan 100% dan menurut peneliti 0%. Terdapat 
perbedaan penilaian yang sangat kontras antara atasan dan 
peneliti dengan karyawan. Hal tersebut terkait perbedaan 
pemahaman terhadap penggunaan bahan toksin dan 
penyimpanan yang tepat antar penilai. Tujuan dari aspek ini 
adalah untuk menjamin bahwa pelabelan, penyimpanan, dan 
penggunaan bahan toksin dilakukan secara benar agar produk 
terlindung dari kontaminasi. Masih dibutuhkannya perbaikan 
dalam penerapan aspek pelabelan bahan toksin dan 
penyimpanan yang tepat pada UKM Ailani Food dengan 
memberikan label, keterangan, dan cara pemakaian untuk setiap 
bahan toksin yang ada dan penyimpanannya. 

 
4.3.7 Kontrol Kesehatan Pegawai 

Sesuai dengan wawancara kepada atasan/pemilik serta 
karyawan di UKM Ailani Food, tidak pernah melakukan 
pengecekan kesehatan secara rutin untuk melihat kondisi 



74 
 

karyawan sebelum bekerja. Namun, pengecekan tersebut hanya 
melalui berupa pertanyaan ketersediaan dan kesanggupan untuk 
melakukan produksi pada hari tersebut kepada karyawan. 
Apabila karyawan dirasa tidak atau kurang mampu melakukan 
produksi pada hari tersebut maka akan dicari pengganti dan 
diberikan waktu istirahat sampai benar-benar sehat. Tidak 
adanya pengecekan berkala yang dilakukan oleh atasan kepada 
karyawan secara medis. Selain itu juga tidak terdapat catatan 
tentang riwayat kesehatan karyawan. Skala UKM seperti UKM 
Ailani Food dirasa masih belum cukup secara finansial apabila 
melakukan proses pengecekan kesehatan pegawainya secara 
rutin. 

 Hasil penilaian pada aspek ini adalah menurut atasan 
0%; menurut karyawan 0% dan menurut peneliti 0% karena 
memang kedua sub aspek belum teraplikasikan. Pengawasan 
kondisi kesehatan karyawan sebenarnya bertujuan dalam 
pengawasan terhadap karyawan yang mempunyai tanda-tanda 
penyakit, luka, dan kondisi lain yang dapat menjadi sumber 
kontaminasi secara mikrobiologi. Ketidakmampuan monitoring, 
koreksi, dan rekaman oleh UKM Ailani Food terhadap kondisi 
kesehatan karyawan karena alasan finansial seharusnya dapat 
diusulkan kepada pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti. 
Pemerintah nantinya dapat memberikan bantuan dalam 
pelaksanan pengawasan, pengecekan, dan pendataan terkait 
kesehatan karyawan-karyawan UKM.  

  
4.3.8 Pencegahan Hama 

Sesuai dengan pengamatan melalui observasi langsung 
dan wawancara kepada atasan/pemilik serta karyawan di UKM 
Ailani Food, diketahui bahwa hama yang sering mengganggu 
adalah tikus serta beberapa kegiatan pencegahan dan 
pengendalian hama telah dilakukan seperti memasang 
perangkap tikus. Hal tersebut sangat susah untuk ditangani 
karena lokasi UKM yang berada di perumahan dengan rumah 
yang langsung berdampingan sehingga memudahkan tikus-tikus 
untuk berpindah tempat melalui tembok, atap bahkan kabel listrik. 
UKM Ailani Food tidak menutup lubang angin yang ada dengan 
kawat/kasa, dan tidak menggunakan filter udara sehingga 
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kemungkinan nyamuk, lalat dan kecoa untuk masuk ke ruang 
produksi sangat besar.  

Hasil penilaian pada aspek ini adalah menurut atasan 
50%; menurut karyawan 100% dan menurut peneliti 50%. 
Terdapat beberapa sub bagian pada aspek ini yang telah 
terpenuhi yaitu menyediakan fasilitas pest control dan melakukan 
pembersihan ruang produksi secara berkala yaitu sebelum dan 
sesudah produksi. Adapun tujuan dari aspek ini adalah menjamin 
tidak adanya pest dalam bangunan pengolahan pangan, karena 
tentu saja hama tersebut akan merusak bahan atau yang paling 
berbahaya adalah membawa dan menularkan mikrobakteri yang 
ada ke bahan atau peralatan yang digunakan untuk produksi. 
Sangat pentingnya tindakan pencegahan dan pemusnahan pest 
sehingga UKM Ailani Food harus benar-benar memperhatikan 
hal ini. UKM Ailani Food dalam upaya menjaga keamanan dan 
kualitas produknya dari pest dalam hal ini dapat melakukan 
beberapa tindakan seperti mengeliminasi tempat bersembunyi 
pest, dan extermination (pembasmian) pest dari masuknya 
kembali ke dalam unit pengolahan produk. 
 
4.4 Tahapan Awal Analisis HACCP 
4.4.1 Deskripsi Produk 

Salah satu tahap awal dalam persyaratan HACCP adalah 
deskripsi produk. Mendeskripsikan produk adalah membuat 
gambaran atau informasi yang lengkap tentang produk yang 
dihasilkan. Penetapan deskripsi produk perlu diperhatikan 
informasi yang berkaitan dengan program HACCP, agar memberi 
petunjuk dalam rangka identifikasi bahaya yang mungkin terjadi 
serta untuk membantu pengembangan batas kritis. Winarno 
(2002) menyatakan bahwa informasi dasar yang memberikan 
petunjuk akan potensi bahaya seperti pengendalian suhu yang 
benar untuk mencegah tumbuhnya bakteri yang mempengaruhi 
umur produk. Deskripsi produk Abon Jamur UKM Ailani Food 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Deskripsi produk Abon Jamur UKM Ailani Food 
Spesifikasi Keterangan  

Nama produk Abon Jamur Ailani 

Bahan baku 
Jamur tiram, minyak goreng, santan, kacang, 
bawang merah, bawang putih, gula pasir, garam, 
serai, ketumbar, lengkuas 

Asal bahan baku Lokal 

Proses pembuatan 
Pencucian, perebusan, penirisan air, penggilingan, 
pencampuran/pengadonan, penggorengan, 
penirisan minyak, dan pengemasan 

Jenis Kemasan 
Kemasan primer : Alumunium Foil 
Kemasan sekunder : Kertas Ivory 

Metode pengemasan Continous sealing 

Umur simpan 1 Tahun dengan kondisi tertutup 

Cara penyimpanan Penyimpanan suhu ruang 

Metode distribusi Menggunakan mobil box tertutup 

Penggunaan produk Konsumsi langsung 

Standar SNI SNI Abon Daging Sapi 01-3707-1995 

Persyaratan 
konsumen 

Umum (kecuali balita) 

 
4.4.2 Identifikasi Rencana Penggunaan 

Tahap ini membahas mengenai identifikasi cara 
penggunaan produk oleh konsumen, cara penyajian produk, 
serta kelompok konsumen yang dapat mengkonsumsi produk. 
Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa kelompok konsumen 
yang peka atau sensitif seperti manula, bayi, wanita hamil, orang 
sakit dan orang dengan daya tahan yang terbatas 
(immunocompromised). Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
sasaran konsumen dan memberikan informasi apakah produk 
yang dihasilkan dapat dikonsumsi oleh seluruh konsumen atau 
hanya pada konsumen yang sensitif terhadap makanan. Berikut 
ini merupakan identifikasi penggunan abon jamur UKM Ailani 
Food. 

Nama Produk    : Abon Jamur Ailani 
Cara Penyajian  : Konsumsi langsung 
Konsumen    : Umum (kecuali balita) 
 

4.4.3 Penyusunan Diagram Alir 
Penyusunan diagram alir dilakukan untuk 

menggambarkan tahapan proses produksi secara keseluruhan. 
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Diagram alir proses pembuatan abon jamur dapat dilihat pada 
Gambar 4.16 di bawah ini. 

 

Penerimaan jamur 

tiram segar
Pencucian

PerebusanPenirisan air

Penggilingan

Penerimaan Bahan 

Baku Tambahan (Gula, 

Garam, Santan, dll)

Penyimpanan

Pengadonan Pemasakan
Penirisan

minyak

Pengemasan Distribusi

Penimbangan

 
Gambar 4.16 Diagram alir proses produksi 

 
Keterangan dan simbol yang digunakan pada pembuatan 
diagram alir proses produksi pembuatan abon jamur seperti pada 
Gambar 4.17 di bawah ini : 
 

Simbol Keterangan Simbol Keterangan

Langkah

Inspeksi

Transpor

Arus produk & bahan Bahan masukan

Kegiatan + Inspeksi

Kegiatan yang 

mengambil keputusan

Penyimpanan

 
Gambar 4.17 Simbol dan keterangan diagram alir proses  
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4.4.4 Verifikasi Diagram Alir 
Verifikasi diagram alir harus dilakukan sesuai dengan 

operasional di lapangan, termasuk waktu dan perincian proses 
produksi. Verifikasi dapat dilakukan dengan pengambilan 
sampel, interview, penelitian, pemeriksaan keakuratan peralatan 
baik yang dilakukan secara rutin atau tidak rutin. UKM Ailani Food 
belum mempunyai prosedur dan staf khusus untuk menangani 
verifikasi. Berikut penjabaran alur proses produksi abon jamur di 
UKM Ailani Food dengan wawancara kepada karyawan dan 
atasan, serta observasi langsung. 
1. Penerimaan jamur tiram 

Jamur tiram segar dari petani dilakukan pemeriksaan kadar air 
dengan cara pengamatan langsung oleh atasan dari uap air 
yang menempel pada plastik. Apabila dirasa terlalu banyak 
mengandung air maka atasan akan meminta ganti jamur ke 
petani atau membatalkan pembelian. Apabila jamur tiram 
segar diterima maka bahan baku akan langsung segera dicuci 
dan diproses. 

2. Pencucian 
Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir yang 
berasal dari PDAM. Jamur diletakkan pada  wadah dan dialiri 
air secara terus menerus sambil karyawan membersihkan 
jamur dari tanah atau kotoran yang masih menempel pada 
jamur. 

3. Perebusan 
Perebusan dilakukan menggunakan auto valve atau wajan 
(tergantung jumlah jamur yang akan direbus) dengan 
menggunakan air yang bersumber dari PDAM (Perusahaan 
Daerah Air Minum). Tidak ada termometer pada alat yang 
menunjukkan suhu pada proses perebusan, hanya 
menggunakan parameter waktu yaitu kurang lebih selama 2 
jam. Sumber panas menggunakan tabung gas. 

4. Penirisan air 
Setelah direbus maka kadar air pada jamur akan meningkat 
drastis, sehingga air yang ada dalam jamur harus dikeluarkan 
dengan cara penirisan menggunakan spinner. Bahan akan 
diputar dengan kecepatan tertentu sekitar 20-25 menit untuk 
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sekali penirisan sampai kadar air pada bahan berkurang 
signifikan.  

5. Penggilingan 
Proses penggilingan dilakukan kepada jamur yang sudah 
ditiriskan dengan menggunakan mesin giling yang bertenaga 
minyak. Penggilingan akan merubah tekstur jamur menjadi 
adonan halus seperti adonan bakso, namun masih 
mempunyai serat-serat tipis. 

6. Penerimaan bahan baku tambahan 
Bahan baku tambahan yang digunakan UKM Ailani Food 
adalah gula, garam, serai, ketumbar, lengkuas, kacang, 
santan, bawang merah dan bawang putih. Santan yang 
digunakan adalah santan instan dengan merk “kara”. Bawang 
merah dan bawang putih akan dikupas dan dicuci terlebih 
dahulu. Bahan-bahan akan ditakar melalui penimbangan yang 
disesuaikan dengan banyaknya adonan jamur.  

7. Pengadonan 
Proses pengadonan merupakan proses pencampuran adonan 
jamur tiram yang telah digiling dan bahan-bahan lainnya. 
Pengadonan dilakukan di wajan penggorengan. Pencampuran 
bahan-bahan dilakukan secara bertahap pada saat 
pengadonan. 

8. Pemasakan/penggorengan 
Pemasakan/penggorengan menggunakan wajan berukuran 
6,5 kg dengan menggunakan api kecil sampai sedang. Proses 
pemasakan akan membuat tekstur adonan menjadi seperti 
serundeng. Dalam proses pemasakan harus sambil diaduk 
agar tidak gosong dan matangnya merata. Lama 
penggorengan yaitu 1 jam untuk bahan adonan 5-6 kg. 
Penggorengan akan berhenti ketika abon mulai berwarna 
emas kecoklatan.   

9. Penirisan minyak 
Minyak penggorengan yang masih terdapat pada bahan akan 
dikeluarkan dengan cara ditiriskan dengan menggunakan 
spinner. Secara teknis proses penirisan air pada jamur setelah 
direbus dengan penirisan minyak pada abon setelah bahan 
digoreng adalah sama. Penirisan minyak bertujuan untuk 
mengurangi kadar minyak yang ada pada abon agar tidak 
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mudah tengik, tidak seret apabila dimakan, meningkatkan cita 
rasa dan memanjangkan umur simpan. 

10. Pengemasan 
Abon akan langsung segera dikemas setelah ditiriskan 
minyaknya, agar tidak terkontaminasi karena terlalu lama 
kontak dengan udara terbuka. Pengemasan dilakukan 
secara continous dengan menggunakan continous sealer. 
Bahan kemasan primer yaitu alumunium foil dan kemasan 
sekunder menggunakan kertas ivory dengan berat bersih per 
kemasan 80 gr. Kemasan tersier berupa kardus karton tebal 
untuk dapat menampung lebih banyak dan menjaga abon 
jamur dari kerusakan fisik berupa tekanan atau benturan 
selama pengiriman ke konsumen atau retailer. 

11. Distribusi 
Setelah dikemas dengan rapi, maka akan langsung segera 
didistribusikan. Proses pendistribusian menggunakan 
beberapa cara, yaitu jika retailer yang memesan masih 
berada di lingkup Malang akan menggunakan mobil box 
tertutup. Sedangkan apabila pemesan/konsumen dari luar 
daerah, luar pulau atau luar negeri, maka akan 
menggunakan jasa pengiriman. Lama pengiriman akan 
disesuaikan dengan permintaan konsumen karena biaya 
pengiriman ditanggung oleh konsumen. Apabila ada sisa 
produk maka akan ditaruh di rak produk sebagai stock. 

 
4.5 Analisis HACCP 
4.5.1 Identifikasi Potensi Bahaya 

Kegiatan analisis bahaya yang dilakukan yaitu mendata 
semua bahaya potensial yang terkait dengan setiap tahapan 
proses. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan yaitu bahaya 
kimia, fisika, dan biologi/mikrobiologi. Tujuan dari analisis bahaya 
adalah untuk mengetahui bahaya-bahaya yang dapat terjadi 
dalam suatu proses produksi dari awal hingga akhir proses 
produksi. Bahaya dalam makanan berarti agen biologi, kimia, 
atau fisik yang ada dalam makanan dan memiliki efek yang 
merugikan kesehatan (King, 2017). Analisis bahaya dilakukan 
pada setiap tahapan yang berkaitan dengan proses produksi, 
sehingga bahaya yang teridentifikasi dapat segera ditangani. 
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Analisis potensi bahaya produksi abon jamur tiram di UKM Ailani 
Food dapat dilihat pada Lampiran 14.  

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bahan jamur tiram 
segar dengan potensi bahaya biologi seperti adanya ulat atau 
serangga yang disebabkan penanganan pasca panen yang 
kurang higienis dan baglog (media tanam jamur dari serbuk 
kayu). Potensi bahaya makrobiologi tersebut dapat dicegah 
dengan membersihkan jamur tiram sisa panen menggunakan air 
mengalir sampai bersih. Air yang digunakan dalam kegiatan 
produksi dilakukan pengujian secara fisika kimia di UPT 
Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Malang. Hasil pengujian air 
dapat dilihat pada Lampiran 15. Namun, bahaya mikrobiologi 
seperti E.coli, Coliform dan bakteri lainnya jelas akan luput secara 
kasat mata. Maka dari itu, dilakukan pengujian pada bahan baku 
utama yaitu jamur tiram dan produk abon secara laboratorium 
mengenai jumlah E.coli di UPT Laboratorium Dinas Kesehatan 
Kota Malang, dan TPC di Laboratorium Pengujian Umum dan 
Keamanan Pangan, Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya sebagai data 
pendukung. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 
sebanyak 2 kali pengulangan. Hasil analisis secara mikrobiologi 
tersebut dapat dilihat pada Lampiran 16 dan Lampiran 17.  

Potensi bahaya mikrobiologi pada proses pendinginan 
yaitu kapang dan khamir melalui udara, alat, ruangan serta 
produk yang dibiarkan terbuka sebelum dikemas. Keadaan ruang 
dan produk yang terbuka pada tahap pendinginan 
memungkinkan udara luar dan debu bebas masuk ke dalamnya, 
sehingga akan sangat rentan terjadi kontaminasi kapang. Terkait 
dengan produk yang akan dikemas yaitu abon jamur yang 
mempunyai protein dan glukosa yang tinggi, maka akan sesuai 
untuk kapang dan khamir untuk tumbuh dan mencemari produk. 
Potensi bahaya tersebut sangat mungkin terjadi mengingat tidak 
terdapat proses pengendalian pada tahap pendinginan. Hal lain 
yang tidak kalah penting yaitu pengontrolan suhu dan 
kelembaban ruang. Nuryani dkk., (2007)  menyatakan bahwa 
suhu dan kelembaban ruang yang tidak tepat dalam  pengolahan 
atau penyimpanan makanan akan menyebabkan produk rentan 
terhadap kerusakan dan terkontaminasi mikroba.
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4.5.2 Penentuan Titik Kendali Kritis (CCP) 
Winarno (2004) mendefinisikan CCP atau titik kritis 

pengawasan adalah setiap titik di proses dimana apabila tidak 
terawasi dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak 
amannya pangan, kerusakan dan risiko kerugian ekonomi. Kunci 
HACCP adalah menentukan titik kendali kritis yang benar dan 
bagaimana mengendalikannya (Garayoa, 2011). Penentuan 
CCP dilakukan dengan menggunakan decision tree (pohon 
keputusan) untuk mengetahui bahan atau tahapan mana yang 
termasuk CCP atau bukan CCP. Pohon keputusan berisikan 
urutan pertanyaan yang berjumlah 4 dimana setiap 
bahan/tahapan akan dianalisis dengan menggunakan keempat 
pertanyaan tersebut dimulai dari P1 sampai P4 dan mengikuti 
alur jawaban yaitu “Ya” dan “Tidak” sampai menemukan ujung 
jawaban yaitu CCP atau bukan CCP. Dalam penentuan CCP 
tidak semua  tahapan/bahan dianalisis, hanya beberapa 
tahapan/bahan yang mendapatkan hasil signifikan yang akan 
dianalisis dengan alur pohon keputusan. Setelah mendapatkan 
CCP maka akan diidentifikasi termasuk jenis CCP-1 yaitu deffect, 
atau CCP-2 yaitu rework. .  

Terdapat 4 tahap/proses yang mempunyai hasil signifikan 
pada identifikasi potensi bahaya, yaitu tahap penerimaan jamur 
sebagai bahan baku utama, tahap pencucian, tahap perebusan, 
dan tahap pendinginan. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa proses 
penerimaan bahan jamur tiram segar dengan potensi bahaya 
biologi berupa mikroorganisme adalah bukan merupakan CCP, 
karena tidak terdapat tindakan pengendalian atau pencegahan 
yang spesifik untuk menghilangkan potensi bahaya tersebut. 
Untuk proses pencucian dengan potensi bahaya biologi yaitu 
E.coli dan Coliform juga ditetapkan bukan CCP. Tahap 
perebusan ditetapkan sebagai CCP. Hal ini disebabkan karena 
tahapan ini dirancang spesifik untuk menghilangkan/mengurangi 
bahaya, selain itu terbukti pada data dukung berupa uji E.coli 
pada bahan jamur tiram mendapatkan hasil positif, sehingga 
disarankan apakah sebuah tindakan pencegahan diperlukan atau 
tidak dalam SOP pembuatan abon jamur, khususnya tahap 
penerimaan bahan utama, serta mencari supplier yang 
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mempunyai CoA (Certificate of Authenticity) agar lebih menjamin 
kualitas bahan baku.  

Penetapan CCP pada UKM Ailani Food seperti pada tabel 
di bawah ini : 

 
Tabel 4.4 Penetapan CCP pada proses pembuatan abon jamur 

No
. 

Tahap Bahaya P1 P2 P3 P4 
CCP/
Non 
CCP 

Alasan 

1. Penerimaan 
bahan baku 
utama 
jamur tiram 

Biologi N - - - Non 
CCP 

Tidak ada tindak 
pencegahan 
untuk keamanan 
pangan seperti 
pengujian 
mikrobiologi 
pada bahan 

2. Pencucian 
jamur tiram 

Biologi Y N Y Y Non 
CCP 

Tahap 
selanjutnya yaitu 
perebusan dapat 
menghilangkan 
bahaya 

3. Perebusan 
jamur tiram 

Biologi Y Y - - CCP Tahapan 
dirancang 
spesifik untuk 
mengurangi/ 
menghilangkan 
bahaya 

4. Pendingina
n produk 

Biologi 
 

N - - - CCP Tidak terdapat 
proses 
pengendalian 

Keterangan : Y = Ya, T = Tidak, CCP = Critical Control Point 
 

Proses pendinginan dengan potensi bahaya biologi 
ditetapkan sebagai CCP, karena tidak terdapat proses 
pengendalian. Banyak kasus ditemukan bahwa penyakit bawaan 
pada makanan disebabkan oleh kontaminasi pasca proses 
(Wallace, 2017). Berdasar 2 CCP yang teridentifikasi, maka 
kedua CCP yaitu tahap perebusan dan tahap pendinginan 
termasuk ke dalam CCP-1 yaitu deffect, dimana bahaya biologi 
yang teridentifikasi dapat mengancam keamanan pangan bisa 
dihilangkan dengan tindakan pencegahan. Untuk tahap 
perebusan dengan pengontrolan suhu dan waktu perebusan, 
untuk tahap pendinginan dengan mengontrol dan mengukur suhu 
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produk sebelum dikemas, serta penyimpanan produk saat 
pendinginan dengan baik dan benar. 
  
4.5.3 Penentuan Batas Kritis untuk Setiap CCP 

Batas kritis merupakan batas toleransi yang harus 
dipenuhi atau dicapai untuk menjamin bahwa  CCP yang 
ditetapkan dapat mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi 
secara efektif. Batas kritis pada setiap CCP ditetapkan 
berdasarkan referensi dan standar. Batas tersebut tidak boleh 
terlampaui, karena batas-batas kritis tersebut sudah merupakan 
toleransi yang menjamin bahwa bahaya dapat dikontrol serta 
menjamin keamanan produk yang dihasilkan. Keamanan dalam 
makanan adalah mengendalikan risiko signifikan yang terbukti 
secara ilmiah (Green, 2014).  

Dikarenakan UKM Ailani Food belum mempunyai 
laboratorium sendiri untuk menguji kandungan mikrobiologi pada 
bahan, produk, peralatan dan kemasan, serta pengujian 
mikrobiologi membutuhkan waktu yang lama serta sulit dikontrol 
maka lebih cepat menggunakan batas kritis lainnya yang lebih 
praktis dan mudah diaplikasikan yaitu dengan menggunakan 
suhu dan waktu untuk CCP perebusan, untuk CCP pendinginan 
dengan menggunakan suhu produk. E.coli termasuk bakteri 
mesofil. Secara tipikal bakteri mesofilik ini akan tumbuh dengan 
baik antara 20o-45oC dengan suhu optimum 30o-37oC (Surono, 
2016). Menurut Saimah (2016) bahwa perlakuan pemanasan 
pada suhu 70oC selama 3,5 detik efektif untuk dekontaminasi 
E.coli. Sehingga pengukuran terhadap suhu dan waktu menjadi 
batas kritis dari CCP tersebut. Batas kritis untuk CCP perebusan 
yaitu dengan suhu perebusan di atas 70oC dengan waktu 
perebusan minimal 1 jam.  

Batas kritis untuk CCP pendinginan yaitu dengan 
mengukur suhu produk sebelum dikemas, suhu produk sebelum 
dikemas sebaiknya pada suhu 10-25oC. Kebanyakan kapang 
bersifat mesofilik yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu 
optimum pertumbuhan untuk kebanyakan kapang adalah sekitar 
25-30oC (Pratiwi, 2008). Pada umumnya fungi (kapang/khamir) 
memerlukan lingkungan dengan kelembaban nisbi 90%. Batas 
kritis untuk CCP pendinginan adalah suhu ruang pendinginan 
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<25oC dengan kelembaban <90% (Ganjar, 2006). Saptarini 
(2007) menjelaskan bahwa salah satu jenis kapang yang sering 
merusak produk pangan adalah Syncephalastrum racemosum 
berwarna putih dan abu-abu jika sudah tua. Kapang ini sangat 
dihindari karena dapat merusak kualitas sensorik dari produk. 
Kapang dapat menghasilkan metabolit beracun yang disebut 
mikotoksin. Keberadaan toksin tersebut dipengaruhi oleh suhu 
dan kelembaban.  

 
4.5.4 Penetapan Sistem Pemantauan untuk Setiap CCP 

Monitoring batas kritis bertujuan membantu dan 
mengendalikan proses, menentukan apakah terjadi hilang 
kendali dan penyimpangan CCP serta menyediakan dokumentasi 
tertulis yang dapat digunakan untuk klarifikasi dalam menetapkan 
prosedur pemantauan CCP (Surono, 2016). Prosedur 
pemantauan memang belum dilakukan dengan baik di UKM 
Ailani Food, terbukti belum adanya dokumentasi berupa formulir 
pencatatan pada tiap tahap proses produksi. Monitoring di UKM 
Ailani Food seharusnya dilakukan dengan cara pengecekan dan 
pengukuran suhu perebusan serta waktu perebusan untuk CCP 
perebusan. Pengontrolan dan pengecekan suhu produk sebelum 
dikemas untuk CCP pendinginan. Perancangan sistem HACCP 
menyediakan table plan yang terdiri atas analisis bahaya, CCP, 
batas kritis, pemantauan apa, dimana, bagaimana, kapan, dan 
siapa, sampai tindakan koreksi. Prosedur pemantauan dapat 
menggunakan HACCP table plan pada Tabel 4.5.  
 
4.5.5 Penetapan Tindakan Koreksi untuk Penyimpangan 

yang Terjadi 
Tindakan koreksi dilakukan jika pada tahap monitoring 

ditemukan adanya penyimpangan. Tindakan koreksi adalah 
prosedur yang harus dilaksanakan ketika terjadi kesalahan serius 
atau batas kritis terlampaui. Tindakan koreksi seharusnya dapat 
mengurangi atau mengeliminasi potensi bahaya dan risiko yang 
terjadi ketika batas kritis terlampaui pada CCP. Tindakan koreksi 
yang dilakukan harus didokumentasikan. Tindakan koreksi pada 
CCP perebusan yaitu dengan diproses ulang seperti merebus 
kembali jamur tiram selama 1 sampai 2 jam dengan suhu 
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perebusan di atas 70oC. Tindakan koreksi untuk CCP 
pendinginan adalah dengan mulai menggunakan alat ukur suhu 
untuk produk, memastikan dan mengontrol produk berada pada 
suhu 10-25oC sebelum dikemas.   

 
4.5.6 Pembuatan Layout  

Rekomendasi untuk perubahan tata letak fasilitas, dapat 
dilihat pada Gambar 4.18 dan Gambar 4.19 di bawah ini, yang 
menggambarkan perbedaan layout yang ada dan layout 
rekomendasi. Tata letak fasilitas yang diusulkan menggunakan 
software Microsoft office visio 2007. Layout  rekomendasi dengan 
menerapkan pola aliran menyerupai huruf “U” (U flow). Hal ini 
meningkatkan kemudahan untuk mengawasi keluar masuknya 
material dan produk jadi, pola ini dapat diterapkan pada proses 
yang menempatkan proses penerimaan bahan/material dan 
pengiriman barang jadi pada area yang sama seperti di UKM 
Ailani Food. Perubahan yang perlu dilakukan berupa pemindahan 
fasilitas, pemberian sekat antara proses pencucian yang dekat 
dengan toilet dengan proses-proses selanjutnya mendukung 
higienitas proses. Untuk kondisi penggunaan ruang yang 
multifungsi, sebaiknya memisahkan antara ruang produksi 
dengan ruang pemakaian pribadi untuk keamanan olahan 
pangan. Pemindahan fungsi ruang dilakukan agar 
meminimalisasi lalu lintas karyawan dan terjadinya kontaminasi 
dengan produk yang dihasilkan. 
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Gambar 4.18 Layout UKM Ailani sebelum rekomendasi 
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Gambar 4.19 Layout UKM Ailani setelah rekomendasi 
Keterangan : 
1. Stasiun pencucian 6. Stasiun pengemasan       11. Gudang 
2. Stasiun perebusan 7. Ruang terbuka       12.Meja 
3. Stasiun penirisan 8. Toilet         13. Kamar 
4. Stasiun penggilingan 9. Ruang ganti karyawan     14. Ruang depan 
5. Stasiun pemasakan 10. Dapur pribadi
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Tabel 4.5 HACCP table plan 

Tahap Bahaya 
Pengendali

an CCP 
CCP 

Batas 
Kritis 

Pemantauan Tindakan 
Koreksi What Where How When Who 

Perebus
an 

Biologi Pemantaua
n &  
pengukuran 
terhadap 
suhu serta 
waktu 
perebusan 

CCP Suhu 
>70o

C, 
waktu 
>1 
jam 

Batas 
kritis, 
suhu 
perebusa
n, waktu 
perebusa
n 

Stasiun 
perebus
an 

Memantau 
dan 
mengukur 
suhu serta 
waktu 
perebusan 

Saat 
proses 
perebusan 

Karyawan 
di stasiun 
perebusan 

Perebusan 
ulang jamur 
tiram 
selama 1 
sampai 2 
jam dengan 
suhu 
perebusan 
di atas 70oC 

Pendingi
nan 

Biologi Sanitasi 
pekerja, 
peralatan, 
ruangan, 
pemantaua
n dan 
pengukuran 
suhu produk 

CCP Suhu 
produ
k  
10-25 

oC   

Batas 
kritis, 
suhu 
produk 
sebelum 
dikemas  

Ruang 
pendingi
nan 
produk, 
dan 
produk 
sebelum 
dikemas 

Memantau 
dan 
mengukur 
suhu 
produk 

Saat 
proses 
pendingin
an produk 

Karyawan 
di stasiun 
pendingin
an 

Menggunak
an alat 
pengukur 
dan 
pegontrol 
suhu produk 

 


