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V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Penilaian penerapan Good Manufacturing Practices 

(GMP) & Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penilaian dilakukan oleh 3 penilai yaitu pemilik, karyawan, dan 
peneliti. Berdasarkan hasil penilaian ketiganya di UKM Ailani 
Food, pada penerapan GMP yang memenuhi secara keseluruhan 
adalah lingkup peralatan produksi, suplai air, penyimpanan, 
pengawasan oleh penanggungjawab dan pelatihan karyawan. 
Kemudian pada penerapan SSOP dari ketiga penilai lingkup yang 
mendapatkan nilai tertinggi adalah lingkup perlindungan bahan 
pangan dari cemaran sebesar 77,8%. Lingkup kontrol kesehatan 
pegawai mendapatkan nilai paling rendah yaitu 0%. Rata-rata 
penerapan GMP dan SSOP secara keseluruhan sebesar 84,8% 
dan 44,1%.  

Analisis HACCP dilakukan pada bahan dan tahapan 
proses produksi abon jamur tiram, hasilnya terdapat potensi 
bahaya yang signifikan pada tahap penerimaan bahan baku 
utama, tahap pencucian, tahap perebusan, dan tahap 
pendinginan. CCP terdapat di tahap perebusan dan pendinginan. 
Batas kritis untuk CCP perebusan yaitu suhu perebusan >70oC 
dan waktu perebusan >1 jam, batas kritis untuk CCP pendinginan 
yaitu suhu produk sebelum dikemas 10-25oC. 

Melakukan perbaikan pada beberapa aspek GMP dan 
SSOP yang masih belum terpenuhi secara keseluruhan. 
Melengkapi fasilitas yang menunjang penerapan GMP dan 
SSOP, mencari supplier bahan baku yang bersertifikat (CoA), 
membentuk tim audit internal/eksternal untuk evaluasi berkala 
untuk penerapan GMP, SSOP & HACCP agar dapat menerapkan 
sistem HACCP secara keseluruhan.  
 
5.2 Saran 

Hasil penilaian penerapan SSOP yang masih rendah, 
akan menyebabkan kurang efektifnya analisis HACCP, oleh 
sebab itu sangat perlu dilakukan perbaikan terkait aspek-aspek 
SSOP yang masih banyak belum terpenuhi guna menunjang 
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sanitasi produksi dan efektifnya penerapan HACCP. Penggunaan 
pakaian kerja lengkap sebaiknya digunakan selama produksi. 
Penekanan kedisiplinan terhadap karyawan guna menjaga 
kebersihan dan kualitas produk. Diperlukan sosialisasi oleh 
atasan kepada karyawan secara intens untuk meningkatkan 
pengetahuan karyawan tentang GMP & SSOP, dan 
menanamkan kesadaran tentang pentingnya GMP dan SSOP. 
Saluran pembuangan pada ruang produksi segera diperbaiki 
agar proses produksi lebih nyaman dan tidak mengganggu 
jalannya produksi, serta tidak menimbulkan potensi kontaminasi 
ke produk. 


