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II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Jamur Tiram 
 Jamur yang menurut penggolongannya fungi atau 
cendawan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai 
mushroom, yang memiliki arti mush adalah ‘tanaman’ dan room 
adalah ’rumah’. Oleh karena itu jamur dapat diartikan sebagai 
tumbuhan rumah atau tumbuhan yang membutuhkan rumah 
sebagai tempat berlindung pada proses penanamannya (Yahya, 
2012). Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) mempunyai 
kemampuan meningkatkan metabolisme dan menurunkan 
kolesterol. Selain itu, manfaat lain yang dimiliki jamur tiram 
adalah sebagai anti-bakterial dan anti-tumor sehingga jamur 
tiram juga banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai 
macam penyakit. Jamur tiram juga sangat baik dikonsumsi 
terutama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan 
karena memiliki kandungan serat pangan yang tinggi. Selain 
serat, setiap 100 g jamur kering juga mengandung protein 10,5-
30,4%, lemak 1,7-2,2%, karbohidrat 56,6%, tiamin 0,2 mg, 
riboflavin 4,7-4,9 mg, niasin 77,2 mg, kalsium 314 mg dan kalori 
367 mg (Suwito dalam Puspitasari, 2014). 
 Menurut Rahmat (2012), jamur tiram terdiri dari 
beberapa varietas yang perkembangannya berbeda pada 
masing-masing varietas. Jamur tiram abu-abu (Pleurotus 
cystidius), jamur tiram merah (Flabellatus), jamur tiram coklat 
(Pleurotus umbellatus) dan jamur putih (Pleurotus ostreatus) 
yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. 
Klasifikasi jamur tiram :  

Kingdom : Myceteae (fungi)  
Divisio   : Amastigomycota  
Sub divisio : Basidiomycotae  
Kelas   : Basidiomycetes  
Ordo   : Agaricales  
Familia  : Agaricaeae  
Genus   : Pleurotus  
Spesies  : Pleurotus sp. 

 Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jamur pangan 
kelompok Basidiomycota termasuk kelas Homobasidiomycetes 
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dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem 
dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang 
tiram dengan bagian tengah agak cekung. Bagian tudung dari 
jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu-abu, cokelat, 
hingga putih, dengan permukaan yang hampir licin, diameter 5-
20 cm yang bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, 
jamur tiram juga memiliki spora berbentuk batang berukuran 8-
11×3-4 μm serta miselia berwarna putih yang bisa tumbuh 
dengan cepat. Media yang umum dipakai untuk membiakkan 
jamut tiram adalah serbuk gergaji kayu yang merupakan limbah 
dari penggergajian kayu (Oktora, 2014). 
 
2.2 Abon Jamur Tiram 
 Abon jamur tiram merupakan terobosan baru dalam 
dunia kuliner dan sudah barang tentu memiliki keunggulannya 
tersendiri dari segi ekonomi maupun gizi. Keunggulan membuat 
abon jamur dilihat dari sisi harga relatif lebih murah. Jamur 
adalah salah satu bahan nabati yang banyak mengandung 
serat. Untuk kelompok vegetarian yang mengkonsumsi bahan 
yang mengandung hewani, bisa menjadi pasar khusus. Sisi 
rasa, jamur memiliki rasa sedap dan gurih yang mendekati rasa 
daging. Sementara tekstur jamur yang berserat jika dimasak 
dengan bagus akan mirip dengan serat daging (Anwar, 2012). 
 Abon adalah sejenis makanan kering berbentuk 
serpihan, dibuat dari daging yang diberi bumbu kemudian 
digoreng. Penampilannya biasanya berwarna cokelat terang 
hingga kehitaman. Abon tampak seperti serat, karena 
didominasi oleh serat-serat otot yang mengering. Daging yang 
biasa digunakan untuk membuat abon berasal dari sapi, 
sehingga orang mengenal ‘abon sapi’. Namun, saat ini banyak 
bahan baku utama lain yang digunakan sebagai bahan baku 
utama pembuatan jamur. Bentuk dari variasi tersebut adalah 
abon nabati. Beberapa produk abon nabati terbuat dari jantung 
pisang dan juga jamur. Pembuatan abon dengan bahan utama 
nabati tentu memperkaya produk makanan yang ada saat ini, 
selain itu abon nabati juga menambah varian produk pangan 
untuk kaum vegetarian (Karyanti, 2010). 
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Gambar 2.1 Abon Jamur Tiram 

(Sumber : Nasution, 2012) 
 
 Abon merupakan salah satu jenis makanan awetan 
berasal dari daging (sapi, kerbau, ikan laut) yang disuwir-suwir 
dengan berbentuk serabut atau dipisahkan dari seratnya. 
Kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu selanjutnya 
digoreng. Dalam SNI 01-3707-1995 disebutkan abon adalah 
suatu jenis makanan kering berbentuk khas, dibuat dari daging, 
direbus disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dipres. Para 
produsen abon disarankan membuat produk  
abon dengan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). 
Standar SNI dapat dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Syarat mutu abon daging sapi menurut SNI 01-3707-
1995 
No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.  Keadaan kenampakan : 
a. Bentuk 
b. Bau 
c. Rasa 
d. Warna 

 
- 
- 
- 
- 

 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

2. Air % b/b Maks. 7 

3. Abu (tidak termasuk garam dihitung 
atas dasar bahan kering) 

% b/b Maks. 7 

4. Abu yang tidak larut dalam asam % b/b Maks. 0,1 

5. Lemak % b/b Maks. 30 

6. Protein % b/b Min. 15 

7. Serat Kasar % b/b Maks. 1,04 

8. Gula jumlah - Maks. 30 

9. Pengawet - Sesuai dengan SNI 
0222-1987 

10. Cemaran logam 
a. Raksa (Hg) 
b. Timbal (Pb) 
c. Tembaga (Cu) 
d. Seng (Zn) 
e. Timah (Sn) 
Cemaran Arsen (As) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maks. 0,05 
Maks. 2,0 

Maks. 20,0 
Maks. 40,0 
Maks. 40,0 
Maks. 1,0 

11. Cemaran Mikrobia : 
a. Angka Lempeng Total 
b. MPN Coliform 
c. Salmonella 
d. Staphylococcus aureus 

 
koloni/g 
koloni/g 

koloni/25g 
koloni/g 

 
Maks. 5 x 104 

Maks. 10 
Negatif 

0 

Sumber : Standar Nasional Indonesia, 1995 
 

Menurut Diastaputri (2012), tahapan proses pembuatan 
abon jamur tiram yaitu seleksi/penyiapan bahan, pembersihan 
bahan, penimbangan, pencabikan, pengepresan, penghalusan 
bumbu, penumisan bumbu, pencampuran jamur dan santan, 
pemasakan, penguraian abon dan pengemasan. Berikut adalah 
diagram alir proses pembuatan abon jamur tiram tanpa 
perlakuan, dipres dan dioven : 
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Jamur Tiram 

500 gr

Pembersihan BahanAir
Serbuk Kayu, 

Akar

Jamur Tiram 

Bersih

Pencabikan

Pengepresan

Jamur Siap 

Olah 300 gr

Pemasakan (1,5 jam)

Perlakuan (Tanpa dipres 

dan tanpa dioven)

Penguraian Abon

Pengemasan

Abon 200 gr 

tanpa perlakuan

Abon 160 gr 

(dipres)

Abon 110 gr 

(dioven)

Air

Kelapa 

300 g

Diparut

Diperas
Air 200 

mL

Santan Kental 

100 g

Plastik PP dan 

Label Stiker

Bawang merah 15 g; Bawang putih 15 g; 

Lengkuas 0,5 g; Daun Serai 0,5 g; Garam 

0,7 g; Gula Jawa 3,3 g; Gula Pasir 15 g; 

Ketumbar 1 g

Diblender
Bumbu 

Halus

 
Gambar 2.2 Diagram Alir Pembuatan Abon Jamur 

 
2.3 Keamanan Pangan 

Jaminan keamanan pangan merupakan hak asasi 
konsumen karena pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting 
dan sangat esensial dalam kehidupan manusia (Winarno, 1993). 
Pengertian keamanan pangan UU Pangan No. 7 tahun 1996 
adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
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lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 
kesehatan manusia. Menurut Saparinto (2008), keamanan 
pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, 
dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 
membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang aman dan 
bergizi tinggi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, 
pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta 
peningkatan kecerdasan masyarakat.  

Marwanti (2010) menambahkan, keamanan pangan 
merupakan karakteristik yang sangat penting dalam kehidupan, 
baik oleh produsen pangan maupun oleh konsumen. Bagi 
produsen harus tanggap bahwa kesadaran konsumen semakin 
tinggi sehingga menuntut perhatian yang lebih besar pada 
aspek ini. Masalah keamanan pangan masih merupakan 
masalah penting dalam bidang pangan di Indonesia, dan perlu 
mendapat perhatian khusus dalam program pengawasan 
pangan. Pengawasan pangan yang mengandalkan pada uji 
produk akhir tidak dapat mengimbangi kemajuan yang pesat 
dalam industri pangan, dan tidak dapat menjamin keamanan 
makanan yang beredar di pasaran (Sudarmadji, 2005). 

Jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang 
sesuai persyaratan konsumen. Hal ini membawa dampak 
perubahan mulai dari bisnis pangan tanpa adanya pengawasan 
produk akhir, hingga pengawasan proses produksi bagi jaminan 
mutu secara total (Shofiyah et al., 2012). Elsevier (2010) 
berpendapat bahwa untuk memenuhi tuntutan keamanan 
pangan yang lebih baik, perlu diterapkan suatu jaminan 
keamanan pangan. Semua rantai pangan dari produksi primer 
(meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya), 
pemrosesan, penyimpanan hingga pengiriman harus dicek dan 
dikontrol dengan baik untuk menghindari kontaminasi yang 
dapat menyebabkan kerusakan produk pangan. Bahaya 
keamanan pangan tertuju pada faktor-faktor dalam bahan 
pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. 

Sistem keamanan pangan yang kurang diaplikasikan 
dengan baik pada sejumlah usaha jasa boga warteg yang ada 
menyebabkan terjadinya berbagai kasus keracunan pangan. 
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Marriot (1994) melaporkan bahwa 66% kasus keracunan 
pangan disebabkan karena toxin dari Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, 
dan Vibrio parahaemolitycus yang tertelan atau yang disebut 
dengan intoksikasi (keracunan). Selain itu, keracunan pangan 
juga dapat terjadi karena masuknya mikroba seperti Brucella 
sp., E. coli, Salmonella sp., Shigella sp., Streptococcus grup A, 
Vibrio cholerae, dan virus hepatitis A yang masuk ke dalam 
saluran pencernaan atau yang disebut dengan infeksi (Jenie, 
1988). 

 
2.4 Good Manufacturing Practices 

GMP memiliki beberapa pengertian yang cukup 
mendasar yaitu suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana 
memproduksi makanan agar aman bermutu, dan layak 
dikonsumsi. Tersedianya cara memproduksi makanan yang baik 
melalui GMP di industri pangan yang meliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan maka 
perusahaan dapat memberikan jaminan produk pangan yang 
bermutu dan aman dikonsumsi yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen dan unit usaha tersebut 
akan berkembang semakin pesat (Pragana, 2010). 

GMP merupakan kelayakan dasar yang harus 
dilaksanakan oleh suatu badan usaha secara baik sebelum 
dapat menerapkan HACCP. Tujuan utama penerapan GMP 
adalah menciptakan bahan pangan yang sesuai standar mutu 
dan memberikan jaminan keamanan pangan. Untuk dapat 
melaksanakan GMP secara benar perlu dilandaskan dengan 
ilmu pengetahuan dan standar yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah Indonesia. Ilmu pengetahuan mutlak diperlukan agar 
proses penanganan dan pengolahan bahan pangan menjadi 
produk pangan dapat dilakukan dengan benar. Standar 
diperlukan dalam menentukan apakah hasil pekerjaan sudah 
baik. Indonesia telah memiliki standar yang dapat digunakan, 
yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) (Ambarsari, 2008). 

Penerapan GMP atau praktek cara berproduksi yang 
baik pada produsen makanan, penerapan sistem ini ditujukan 
untuk mengurangi kontaminasi terhadap produk mulai dari 
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penerimaan bahan baku, proses pengolahan, sampai dengan 
penerimaan produk di tangan konsumen. Seiring waktu sistem 
ini dikembangkan dan diterapkan secara efektif, sebagai dasar 
penting yang mendukung penerapan sistem keamanan pangan. 
GMP dan sistem keamanan pangan dikombinasikan untuk 
meningkatkan sistem kendali proses dalam proses produksi 
secara menyeluruh pada perusahaan (Nuryani, 2006). 

GMP bisa disebut sebagai panduan yang mencakup 
semua proses produksi, mulai dari ketertiban karyawan, pest 
control (pengendalian hama), fasilitas gudang, kelengkapan 
rancangan gedung, keamanan, kesehatan, dan keselamatan 
kerja. Selain itu juga harus diimplementasikan untuk semua 
bagian termasuk area produksi, area pengadaan dan 
penyimpanan (gudang), laboratorium, dan manajemen. Hal ini 
dilakukan agar semua bagian di perusahaan mempunyai 
komitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan GMP 
(Yamit, 2010). 

 
2.4.1 Aspek-aspek Penilaian GMP 
2.4.1.1 Lingkungan Sarana Pengolahan 
 Bangunan harus berada di tempat yang bebas dari 
pencemaran seperti daerah persawahan atau rawa, daerah 
pembuangan kotoran dan sampah, daerah kering dan berdebu, 
daerah kotor, daerah berpenduduk padat, daerah penumpukan 
barang bekas, dan daerah lain yang diduga dapat 
mengakibatkan pencemaran (Peraturan Menteri Pertanian, 
2008). 

Menurut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian (P2HP) (2004), lokasi pabrik pengolahan pangan 
yang baik dan sehat yaitu berada di lokasi yang bebas dari 
pencemaran. Pabrik pengolahan pangan harus berada jauh dari 
lokasi industri, tempat pembuangan sampah dan tempat 
pemukiman penduduk yang terlalu padat dan kumuh. Selain itu, 
pabrik pengolahan pangan harus tidak berlokasi di daerah yang 
mudah tergenang air atau banjir karena sistem saluran 
pembuangan airnya tidak berjalan lancar.  
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2.4.1.2 Bangunan dan Fasilitas Fisik 
Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 

(2008), secara umum bangunan dibuat berdasarkan 
perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene 
sesuai dengan jenis makanan yang diproduksi sehingga mudah 
dibersihkan, mudah dilaksanakan tindakan sanitasi dan mudah 
dipelihara. Bangunan unit produksi harus terdiri atas ruangan 
pokok dan ruangan pelengkap yang harus terpisah sehingga 
tidak menyebabkan pencemaran terhadap makanan yang 
diproduksi. Ruang pokok yang digunakan untuk memproduksi 
makanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan 
kapasitas produksi, ukuran alat produksi serta jumlah karyawan 
yang bekerja. Susunan ruangan diatur berdasarkan urutan 
proses produksi. Sehingga tidak menimbulkan lalu lintas pekerja 
yang simpang siur. Ruang pelengkap harus memenuhi syarat 
luasnya sesuai dengan jumlah karyawan yang bekerja dan 
susunannya diatur berdasarkan urutan kegiatan yang dilakukan. 

Sedangkan menurut Direktorat P2HP (2004), bangunan 
dan fasilitas pengolahan pangan harus dapat menjamin bahwa 
selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, 
biologis dan kimia serta mudah dibersihkan. Bangunan harus 
terdiri dari ruang pokok (proses produksi), ruang pelengkap 
(administrasi, toilet, tempat cuci). Bahan berbahaya seperti 
insektsida, dan desinfektan harus disimpan dalam ruangan 
tersendiri dan diawasi sedemikian rupa hingga tidak 
membahayakan atau mencemari bahan baku dan produk akhir.  

 
2.4.1.3 Peralatan Pengolahan 

Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk 
memproduksi makanan harus dibuat berdasarkan perencanaan 
yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. Alat dan 
perlengkapan harus memenuhi syarat sesuai dengan jenis 
produksi, permukaan yang berhubungan dengan makanan 
harus halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak mengelupas 
dan tidak berkarat, tidak mencemari hasil produksi dengan jasad 
renik, unsur atau fragmen logam yang lepas, minyak pelumas, 
bahan bakar dan lain-lain serta mudah dibersihkan (Peraturan 
Menteri Pertanian, 2008). 
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Menurut Direktorat P2HP (2004), peralatan pengolahan 
pangan harus dipilih yang mudah dibersihkan dan dipelihara 
agar tidak mencemari pangan. Sebaiknya peralatan yang 
digunakan mudah dibongkar dan bagian-bagiannya mudah 
dilepas agar mudah dibersihkan. Sedapat mungkin hindari 
peralatan yang terbuat dari kayu, karena permukaan kayu yang 
penuh dengan celah sehingga sulit dibersihkan. Sangat 
dianjurkan untuk menggunakan alat yang tidak berkarat seperti 
alumunium atau baja tahan karat. 

 
2.4.1.4 Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi 
 Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2008), bangunan 
harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang dibuat 
berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik 
dan hygiene. Bangunan harus dilengkapi dengan sarana 
penyediaan air yang pada pokoknya terbagi atas sumber air, 
perpipaan pembawa, tempat persediaan air dan perpipaan 
pembagi. Sarana penyediaan air harus dapat menyediakan air 
yang cukup bersih sesuai dengan kebutuhan produksi pada 
khususnya dan kebutuhan perusahaan pada umumnya. 
 Adanya fasilitas dan kegiatan sanitasi di pabrik bertujuan 
untuk menjamin bahwa ruang pengolahan dan ruangan yang 
lain dalam bangunan serta peralatan pengolahan terpelihara 
dan tetap bersih. Sehingga menjamin produk pangan bebas dari 
mikroba, kotoran dan cemaran lainnya. Kegiatan sanitasi 
hendaknya dilakukan secara teratur untuk menjaga agar 
ruangan dan peralatan tetap bersih. Pembersihan bisa 
dilakukan dengan cara penyikatan, penyemprotan dengan air 
atau penyedotan dengan pembersih vakum (Direktorat P2HP, 
2004). 
 
2.4.1.5 Sistem Pengendalian Hama 
 Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2008), harus 
dilakukan usaha pencegahan masuknya serangga, binatang 
pengerat, unggas dan binatang lain ke dalam bangunan. 
Pembasmian jasad renik, serangga dan binatang pengerat 
dengan menggunakan desinfektan, insektisida, atau rodentisida 
harus dilakukan dengan hati-hati dan harus dijaga serta dibatasi 
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sedemikian rupa hingga tidak menyebabkan gangguan 
kesehatan manusia dan tidak menimbulkan pencemaran 
terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong serta 
produk akhir. 
 Hama berupa binatang pengerat seperti tikus, burung 
dan serangga adalah penyebab utama terjadinya pencemaran 
terhadap bahan pangan. Salah satu dampak yang ditimbulkan 
yaitu penurunan mutu dan keamanan produk pangan. Untuk 
mencegah harus dilakukan program pengendalian melalui 
sanitasi yang baik dan pengawasan terhadap barang atau 
bahan yang masuk ke dalam pabrik. Sistem pembuangan juga 
harus diatur agar tidak mencemari lingkungan, yaitu dengan 
melakukan pengolahan limbah (Direktorat P2HP, 2004). 
 
2.4.1.6 Kesehatan Hygiene Karyawan 
 Karyawan yang berhubungan dengan produksi makanan 
harus dalam keadaan sehat, bebas dari luka, penyakit kulit, dan 
atau hal lain yang diduga dapat mencemari hasil produksi, 
diteliti dan diawasi kesehatannya secara berkala, mengenakan 
pakaian kerja, termasuk sarung tangan, tutup kepala dan sepatu 
sesuai, mencuci tangan di bak cuci sebelum melakukan 
pekerjaan, menahan diri untuk tidak makan, minum, merokok, 
meludah atau melakukan tindakan lain selama pekerjaan yang 
dapat mengakibatkan pencemaran terhadap produk makanan 
dan tidak merugikan karyawan lain (Peraturan Menteri 
Pertanian, 2008). 
 Menurut Direktorat P2HP (2004), karyawan yang dalam 
pekerjaannya melakukan kontak langsung dengan produk 
pangan dapat menjadi salah satu sumber cemaran. Oleh karena 
itu, hygiene karyawan merupakan hal yang penting dalam 
sistem produksi. Praktek hygiene terbukti dapat memberikan 
jaminan bahwa karyawan yang dalam pekerjaannya melakukan 
kontak langsung dengan bahan pangan tidak mencemari produk 
pangan. 
 
2.4.1.7 Proses Produksi 
 Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2008), bahan 
baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan 
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untuk memproduksi makanan tidak boleh merugikan atau 
membahayakan kesehatan manusia dan harus memenuhi 
standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan. Terhadap 
bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong sebelum 
digunakan harus dilakukan pemeriksaan secara organoleptik, 
fisika, kimia, biologi dan atau mikrobiologi. 
 Dalam menghasilkan produk yang bermutu dan aman, 
proses pengolahan hendaknya dikendalikan secara hati-hati dan 
ketat. Cara yang dapat dilakukan yaitu menetapkan persyaratan 
penerimaan bahan baku. Juga cara pengolahan bahan baku 
dan komposisi yang digunakan atau mungkin ditambahkan pada 
produk pangan. Selanjutnya harus dilakukan pemantauan dan 
pemeriksaan kembali agar pengendalian proses tersebut 
berjalan secara selektif. Selain itu pada wadah atau 
pembungkus makanan harus disertai label dan petunjuk yang 
jelas mengenai isi dan cara penyimpanannya. Hal ini dilakukan 
agar dapat melindungi dan mempertahankan mutu produk 
(Direktorat P2HP, 2004). 
 
2.5 Sanitation Standard Operating Procedure 
 Menurut Undang-undang Pangan RI No.7 (1996), 
sanitasi pangan didefinisikan sebagai upaya pencegahan 
terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya 
jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, 
peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan 
membahayakan manusia. Prosedur SSOP merupakan alat 
bantu dalam penerapan GMP dan mempunyai karakteristik yang 
umum pada sistem HACCP. 
 Prosedur SSOP berisi tentang perencanaan tertulis 
untuk menjalankan GMP, syarat agar penerapan GMP dapat 
dimonitor dan adanya tindakan koreksi jika terhadap komplain, 
verifikasi dan dokumentasi terdiri delapan aspek kunci yaitu :  
1. Keamanan air proses produksi 
2. Kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan 

pangan 
3. Pencegahan kontaminasi silang 
4. Kebersihan pekerja 
5. Pencegahan atau perlindungan dari adulterasi 
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6. Pelabelan dan penyimpanan yang tepat 
7. Pengendalian kesehatan karyawan 
8. Pemberantasan hama 

 
2.6 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
 Dalam perkembangannya HACCP memerlukan waktu 
yang lama sehingga dapat diterima sebagai sistem yang diakui 
dalam menjamin keamanan pangan. Sejarah perkembangannya 
HACCP berkembang dari proses yang panjang sejak 
ditemukannya tahun 1960, dan baru berkembang pesat sejak 
tahun 1990-an. Konsep HACCP pertama kali dikembangkan 
oleh perusahaan Pillsbury di Amerika Serikat bersama-sama 
dengan US Army Noutics Research and Development 
Laboratories, The National Aeronautics and Space 
Administration serta US Air Force Space Laboratory Project 
Group pada tahun 1959. Mereka mengadakan penelitian 
penerapan HACCP dengan tujuan utama mengembangkan 
makanan yang aman bagi astronot (Winarno, 2004). 
 Sejak Codex Guidelines for the Application of the 
HACCP System diadopsi oleh FAO/WHO Codex Alimentarius 
Commission pada tahun 1993, termasuk the Codex Code on 
General Principles of Food Hygiene direvisi untuk mencakup 
sistem HACCP, maka beberapa negara di dunia mulai merubah 
sistem keamanan pangan dari “end product testing” menuju 
aplikasi HACCP. Pada tahun 1998 Indonesia mengadopsi 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and 
Guidelines for Its Aplication menjadi Standar Nasional (SNI 01-
4852-1998) “Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik 
Kritis (Hazard Analysis Critical Control Point-HACCP) serta 
Pedoman Penerapannya (Winarno dalam Damanik, 2012). 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah 
suatu program pengawasan, pengendalian, dan prosedur 
pengaturan yang dirancang untuk menjaga agar makanan tidak 
tercemar sebelum disajikan. Sistem ini merupakan pendekatan 
sistematis terhadap identifikasi, evaluasi dan pengawasan 
keamanan pangan secara bermakna. Konsep HACCP 
merupakan penggabungan dari prinsip mikrobiologis makanan, 
pengawasan mutu, dan penilaian risiko untuk mencapai tingkat 
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keamanan setinggi mungkin (Arisman, 2013). Munculnya 
konsep HACCP, bertitik tolak dari meningkatnya kesadaran 
konsumen terhadap kesehatan, yang melahirkan tuntutan 
terhadap jaminan keamanan dan kelayakan mutu atas pangan 
dan bahan pangan yang dikonsumsi (Billy dan Wachsmuth, 
1997). 

Konsep HACCP merupakan konsep pengawasan mutu 
yang merupakan suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan 
kepada kesadaran atau pengertian bahwa hazard atau bahaya 
akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, tetapi 
pengendalian dapat dilakukan untuk mengkontrol bahaya 
tersebut (Murdiati et al., 2004). Sedangkan menurut Mortimore 
(2005), hazard bisa berupa kontaminan biologis, kimiawi 
maupun kontaminan fisik. Hazard ini dapat berasal dari bahan 
mentah, kemasan, proses dan penanganan yang berlangsung 
dalam rantai makanan ataupun dari lingkungan. 

Menurut World Health Organization (2000), The Hazard 
Analysis and Critical Control Point (HACCP) merupakan metode 
yang rasional dan ilmiah untuk penjaminan mutu makanan. 
Sistem ini terdiri atas identifikasi serta pengkajian yang 
sistematis terhadap bahaya (hazard) dan penentuan upaya 
pengendalian yang efektif. Sistem HACCP terdiri atas 12 
langkah dan 7 prinsip. Prinsip-prinsip HACCP telah diterima 
secara internasional dan telah dipublikasikan oleh Codex 
Alimentarius Comission (1991) dan NACMCF (1992). Langkah-
langkah dalam menerapkan HACCP yang direkomendasikan 
oleh SNI 01-4852 (1998) meliputi 5 :  
1. Menyusun tim HACCP  
2. Membuat keterangan mengenai produk pangan (deskripsi 

produk)  
3. Identifikasi mengenai cara penggunaan atau konsumsi oleh 

konsumen 
4. Menyusun diagram alir proses  
5. Verifikasi diagram alir  
6. Prinsip 1    : Analisis bahaya dan pencegahannya  
7. Prinsip 2    : Identifikasi CCP (Critical Control Point) 
8. Prinsip 3    : Menetapkan batas kritis untuk setiap CCP  
9. Prinsip 4    : Menetapkan cara pemantauan CCP 
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10. Prinsip 5    : Menetapkan tindakan koreksi  
11. Prinsip 6    : Menetapkan prosedur pencatatan 
12. Prinsip 7    : Menyusun prosedur untuk verifikasi 
 
2.6.1 Rencana Sistem HACCP 
 Rencana HACCP adalah dokumen yang dibuat sesuai 
dengan prinsip-prinsip HACCP untuk menjamin pengendalian 
bahaya yang nyata bagi keamanan pangan pada bagian rantai 
pangan. Rencana HACCP ditulis oleh tim HACCP dan berisi 
dua komponen esensial yaitu diagram alir proses HACCP 
control chart beserta dokumentasi pendukung lainnya (Putri, 
2008). Ruang lingkup rencana HACCP mencakup 3 materi 
utama : 
1. Prinsip-prinsip HACCP merupakan implementasi dari tujuh 

prinsip dan langkah-langkah penerapannya. 
2. Persyaratan dasar (prerequisite) merupakan syarat minimal 

untuk menjamin keamanan pangan melalui penerapan GMP 
dan SSOP yang terkendali. 

3. Program universal manajemen mutu merupakan program 
manajemen mutu untuk menjamin konsistensi dan 
ketelusuran penerapan sistem HACCP. 

Unsur atau elemen yang harus tercakup dan 
dipertimbangkan dalam penyusunan rencana HACCP yaitu 
terkait kebijakan mutu yang digunakan. Penjelasan mengenai 
deskripsi tim meliputi identitas, struktur organisasi, bidang 
kegiatan, personil (tim HACCP) dan pelatihan bagi tim HACCP. 
Kemudian juga perlu disiapkan lembar pencatatan kegiatan 
untuk mempermudah pengendalian proses. Adanya lembar 
kerja pengendalian (control measure) yang mencakup informasi 
lokasi CCP pada setiap proses, jenis bahaya, batas kritis, 
prosedur pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi dan sistem 
pencatatan. 

 
2.6.2 Prinsip-Prinsip HACCP 
 Prinsip-prinsip HACCP yang diadopsi pada SNI 01-4852-
1998 sesuai dengan Codex terdiri dari tujuh, yakni (prinsip 1) 
berkaitan dengan analisis bahaya. (Prinsip 2) menentukan titik 
kendali kritis (TKK). (Prinsip 3) menetapkan batas kritis. (Prinsip 
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4) menetapkan sistem pemantauan pengendalian TKK. (Prinsip 
5) menetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan jika hasil 
pemantauan menunjukkan bahwa suatu titik kendali kritis 
tertentu tidak dalam kendali. (Prinsip 6) menetapkan prosedur 
verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja 
secara efektif. (Prinsip 7) menetapkan dokumentasi mengenai 
semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
dan penerapannya. Ketujuh prinsip ini harus digambarkan 
sebagai langkah yang terus berkesinambungan, artinya tidak 
berhenti setelah satu tahap analisis selesai dilakukan dan 
bahaya terselesaikan (Thaheer, 2005). 
 Prinsip HACCP berdasarkan Codex Alimentarius 
Commision (1993) yaitu (1) Melakukan analisis bahaya. 
Menyiapkan diagram alir pada setiap proses. Identifikasi dan 
dokumentasi bahaya serta menetapkan ukuran kendali yang 
ada. (2) Identifikasi CCP pada setiap proses melalui pohon 
pengambilan keputusan. (3) Menetapkan batas toleransi yang 
harus ada pada masing-masing CCP secara terkendali. (4) 
Menetapkan sistem monitoring untuk mengontrol CCP dengan 
pengamatan. (5) Menetapkan tindakan korektif jika dalam 
pengawasan terjadi penyimpangan pada CCP. (6) Menetapkan 
prosedur verifikasi yang meliputi pengujian dasar. (7) 
Mendokumentasikan semua arsip dan menetapkan prosedur 
yang sesuai dengan prinsip dan aplikasi HACCP. 
 
2.6.3 Prinsip 1 : Analisa Bahaya 
 Analisa bahaya (Hazard Analysis) adalah proses 
pengumpulan dan penilaian informasi mengenai bahaya dan 
keadaan sampai dapat terjadinya bahaya, untuk menentukan 
yang mana berdampak nyata terhadap keamanan pangan dan 
harus ditangani dalam rencana HACCP (SNI 01-4852-1998). 
Analisa bahaya merupakan evaluasi secara sistematik pada 
makanan spesifik dan bahan baku atau ingredient untuk 
menentukan risiko. Risiko keamanan pangan yang harus 
diperiksa meliputi aspek keamanan, kontaminasi bahan kimia, 
aspek keamanan kontaminasi fisik, dan aspek keamanan 
kontaminasi biologis termasuk di dalamnya mikrobiologi 
(Thaheer, 2005). 
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 Ada 3 tahapan tugas atau pekerjaan yang harus 
dilakukan pada prinsip pertama HACCP, ketiga tugas tersebut 
menurut (Wahono, 2006) adalah analisis bahaya terhadap 
bahan baku dan proses (termasuk formulasi) sehingga akan 
menghasilkan daftar potensi bahaya (potential hazard) sesuai 
dengan ruang lingkup kajian HACCP yang telah ditetapkan pada 
langkah pendahuluan serta menentukan kategori risiko bahaya 
untuk setiap bahaya yang teridentifikasi sehingga akan 
dihasilkan daftar kategori bahaya untuk setiap bahaya yang 
teridentifikasi dan menentukan langkah pengendalian (control 
measure) untuk setiap bahaya yang teridentifikasi sehingga 
akan dihasilkan daftar langkah pengendalian untuk setiap 
bahaya yang teridentifikasi. Informasi yang telah didapatkan 
melalui analisis bahaya dapat digunakan untuk menentukan 
tingkat keparahan dari bahaya, risiko yang berkaitan dengan 
bahaya yang teridentifikasi pada berbagai tahap operasi dan 
titik, tahap atau prosedur dimana pengendalian dapat diterapkan 
dan suatu bahaya keamanan pangan dapat dicegah, 
dihilangkan atau dikurangi sampai pada tingkat yang dapat 
diterima, seperti titik kendali kritis, TKK. Tim HACCP harus 
menilai pentingnya bahaya tersebut (potential significance) atau 
risiko (risk) dari setiap bahaya dengan mempertimbangkan 
kemungkinan terdapatnya bahaya (likebood of accurance) dan 
keparahannya (severity).  
 
2.6.4 Prinsip 2 : Penentuan Titik Kendali Kritis (CCP) 
 Panduan yang telah dikeluarkan oleh Codex 
Alimentarius Commision (1997) mendefinisikan sebagai arti dari 
titik kendali kritis sebagai satu tahapan dimana kendali dapat 
diterapkan dan hal ini penting untuk mencegah atau 
menghilangkan bahaya keamanan pangan atau menguranginya 
sampai tingkat yang dapat diterapkan. Critical Control Point 
(CCP) atau titik kendali kritis (TKK) adalah suatu titik tahap atau 
prosedur dimana pengendalian dapat diterapkan sehingga 
bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan atau 
dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima (Thaheer, 2005). 
Tim HACCP harus mencapai dan menetapkan titik proses mana 
saja yang merupakan CCP dan mana yang bukan CCP. 
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Penentuan CCP disajikan dalam bagan pohon keputusan 
sederhana untuk membantu tim dalam menetapkan CCP. 
Bagan keputusan ini mempunyai sifat dan dapat digunakan 
pada setiap tahap dalam proses pengolahan makanan 
(Muhandri dan Kadarisman, 2005). 

Menurut Rauf (2013), CCP (Critical Control Point) atau 
titik kendali kritis didefinisikan sebagai tahapan atau prosedur 
dalam pengolahan pangan di mana pengendalian dapat 
dilakukan sehingga dapat menghilangkan atau mengurangi 
potensi bahaya hingga mencapai level yang dapat diterima.  
Titik pengendali kritis (CCP) adalah suatu titik atau prosedur di 
dalam suatu sistem penyediaan makanan yang jika tidak 
dikendalikan dengan baik dapat mengakibatkan resiko bahaya 
yang tinggi. CCP dalam usaha jasa boga ditetapkan mulai dari 
pemilihan/pembelian bahan mentah, persiapan, pengolahan, 
penyimpanan, sampai penyajian (Ingham et al., 1994). Limit 
kritis adalah toleransi yang ditetapkan yang harus dipenuhi 
untuk menjamin bahwa suatu CCP secara efektif dapat 
mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, maupun fisik. Limit 
kritis pada CCP menunjukkan batas keamanan (Fardiaz, 1994). 
 
2.6.5 Prinsip 3 : Penentuan Batas Kritis 
 Batas kritis (Critical Limit/CL) didefinisikan suatu kriteria 
yang memisahkan antara kondisi yang dapat diterima dan yang 
tidak dapat diterima (SNI 01-4852-1998). Batas kritis 
didefinisikan sebagai satu atau lebih toleransi yang harus 
dipenuhi untuk menjamin bahwa CCP secara efektif telah 
mengendalikan bahaya (kimia, fisik, mikrobiologis), dengan kata 
lain batas kritis akan menunjukkan perbedaan antara produk 
aman dan tidak aman (Muhandri dan Kadarisman, 2005). 
 
2.6.6 Prinsip 4 : Penetapan Prosedur Pemantauan 
 Panduan penerapan HACCP dari Codex Alimentarius 
Commision (1997) mendefinisikan pemantauan (monitoring) 
sebagai tindakan untuk melaksanakan serangkaian tindakan 
yang terencana dan berurutan atau pengukuran parameter 
pengendalian untuk menilai apakah satu titik kendali kritis TKK 
berada di bawah kendali atau masih terkendali. Memantau 



23 
 

(monitoring) adalah tindakan melakukan serentetan 
pengamatan atau pengukuran terencana mengenai parameter 
pengandalian untuk menilai apakah titik kendali kritis (TKK)/CCP 
dalam kendali (SNI 01-4852-1998). 
 Pemantauan merupakan suatu pengamatan atau 
pengukuran yang berurutan dan terencana untuk menilai 
apakah suatu TKK terkendali dan untuk menghasilkan suatu 
peralatan yang akurat untuk kemudian digunakan dalam 
verifikasi. Prosedur pemantauan harus dapat mendeteksi 
terjadinya kehilangan kendali (lost of control) pada TKK. 
Sehingga sangat penting untuk ditetapkan tentang bagaimana, 
kapan, dan siapa yang melakukan tindakan pemantauan 
(Wahono, 2006). 
 
2.6.7 Prinsip 5 : Penetapan Tindakan Koreksi 
 Panduan penerapan HACCP dari Codex Alimentarius 
Commision (1997) mendefinisikan tindakan koreksi (corrective 
action) sebagai suatu tindakan yang diambil ketika hasil 
pemantauan pada TKK (CCP) menunjukkan adanya kehilangan 
kendali. Tindakan koreksi adalah kegiatan yang telah 
direncanakan dan dilakukan jika ketika monitoring ditemukan 
adanya penyimpangan. Tindakan koreksi ini didasarkan pada 
data hasil monitoring, disesuaikan dengan karakteristik proses 
yang ada. Tindakan koreksi ini hanya berkaitan dengan proses, 
tetapi juga menyangkut perlakuan terhadap produk yang 
dihasilkan dari proses yang menyimpang (apakah dibuang, 
rework). Kemudian tindakan koreksi harus dicatat dan catatan 
disimpan. Hal ini bertujuan untuk pertimbangan jika masih 
ditemukan adanya penyimpangan (Muhandri dan Kadarisman, 
2005). 
 
2.6.8 Prinsip 6 : Menentukan Prosedur Verifikasi 
 Panduan penerapan HACCP dari Codex Alimentarius 
Commision (1997) mendefinisikan tindakan koreksi sebagai 
penerapan metode, prosedur, pengujian, dan evaluasi lainnya di 
samping memantau untuk menentukan kesesuaian dengan 
rencana HACCP. Menurut Mortimore (1995), verifikasi 
merupakan kegiatan evaluasi atau pengkajian terhadap rencana 
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HACCP untuk membuktikan bahwa sistem HACCP yang 
diterapkan bekerja secara efektif. Pedoman mutu No. 06 Tahun 
2000 yang digunakan oleh Departemen Pertanian, dan terus 
diadopsi oleh Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa 
verifikasi dilakukan oleh petugas dari instansi teknis berwenang 
secara mandatori. Dalam subsector perikanan, kualifikasi 
minimum personil yang melakukan verifikasi adalah first 
inspector. 
 
2.6.9 Prinsip 7 : Penetapan Prosedur Penyimpanan Catatan 

& Dokumentasi 
 ILSI Eropa (1993) menjelaskan bahwa dokumentasi 
merupakan bagian yang penting pada HACCP untuk 
meyakinkan bahwa informasi yang telah dikumpulkan dalam 
proses dapat diperoleh bagi siapapun yang terlibat di dalamnya, 
selain itu juga dapat meyakinkan bahwa sistem tetap 
berkesinambungan dalam jangka panjang. Catatan merupakan 
riwayat proses, pemantauan, penyimpanan dan tindak koreksi 
(termasuk disposisi produk) yang terjadi pada TKK yang 
teridentifikasi. Catatan dapat berupa bagan alur proses, 
rekaman tertulis atau dalam bentuk media komputer (file), hal ini 
ditujukan untuk produsen untuk memelihara kelengkapan, 
kemutahiran dan keakuratan catatan serta mengarsipkan secara 
benar (SNI 01-4852-1998). 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
  Salah satu penelitian terdahulu tentang HACCP pernah 
dilakukan oleh Yuniarti Rahmi dkk (2015), penelitian tersebut 
dilakukan pada proses pembuatan keripik tempe di Malang. 
Penelitian tersebut untuk mengidentifikasi bahaya yang terkait 
selama proses pembuatan keripik tempe serta memberikan 
rekomendasi dalam mengembangkan sistem HACCP, sehingga 
menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Tahap awal 
dalam penelitian tersebut adalah tahap identifikasi, dilanjutkan 
tahap pengumpulan data primer dan data sekunder dan tahap 
ketiga yaitu pengolahan data dengan melakukan analisis SSOP 
(Sanitation Standard Operating Procedure), GMP (Good 
Manufacturing Process) dan HACCP. Berdasarkan identifikasi 
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CCP, terdapat 3 proses yang memiliki CCP dari 7 tahapan 
proses yang ada yaitu proses pengirisan tempe, pencelupan 
tempe ke adonan tepung dan penirisan. Rekomendasi untuk 
pengembangan sistem HACCP pada industri keripik tempe 
tersebut meliputi kehigienisan karyawan, peralatan penunjang, 
analisis 5S dan terkait tata letak ruang produksi. 
 Penelitian tentang HACCP juga pernah dilakukan oleh 
Febriana Rina (2009) yang berjudul Penerapan Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) Dalam Penyelanggaran Warung 
Makan Kampus. Secara operasional penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat penerapan HACCP atau analisis 
bahaya dan pengendalian titik kritis pada warung makan 
kampus di lingkungan Kampus A Universitas Negeri Jakarta. 
Komponen yang diteliti meliputi komponen penanganan bahan 
mentah, pemilihan bahan, persiapan, pengolahan dan penyajian 
makanan. Penelitian menggunakan metode survey untuk 
mengetahui tingkat penerapan HACCP pada warung makan 
kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
HACCP pada warung kampus menunjukkan data penanganan 
bahan mentah 96.15%, pemilihan bahan 95%, persiapan 
94.25%, pengolahan 99%, dan penyajian 91.5%. Secara umum 
rata-rata penerapan HACCP pada warung makan kampus di 
lingkungan kampus A Universitas Negeri Jakarta tergolong 
tinggi dengan tingkat penerapan rata-rata 95%. 
 Fransisca (2015) juga telah melakukan penelitian 
tentang HACCP yang dilakukan di PT Eloda Mitra Sidoarjo. 
Penelitian ini menganalisis potensi bahaya yang terdapat pada 
produk sosis Bernardi. Selain menganalisis potensi bahaya, 
tujuan lainnya adalah menentukan titik kritis dan penyebabnya, 
serta menentukan tindakan perbaikan untuk mengurangi atau 
menghilangkan potensi bahaya. Penilaian penerapan HACCP 
dilakukan dengan menggunakan pohon keputusan dan borang 
HACCP Analysis Check Sheet. Berdasarkan hasil identifikasi 
penerapan HACCP, terdapat empat tahapan yang merupakan 
CCP yaitu tahap trimming, pencetakan, pemasakan serta 
pengemasan. Tahapan yang merupakan CP antara lain tahap 
pembekuan dan penyimpanan. Penyebab titik kritis berasal dari 
potensi bahaya yang ada (biologi, kimia, fisik) dan langkah 
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pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan 
penggunaan APD, pemakaian air bersih, penyesuaian suhu dan 
waktu, pencucian serta pengamatan dari Quality Control.  
 Salah satu penelitian terdahulu juga pernah dilakukan 
oleh Junchao Lu dkk., (2013) tentang penerapan sistem HACCP 
dalam produksi es krim cokelat. Untuk menjamin produksi es 
krim cokelat sistem HACCP diterapkan dalam proses produksi. 
Bahaya bilogis, kimiawi, dan fisik yang mungkin ada di setiap  
tahap produksi es krim cokelat telah diidentifikasi. Selain itu, titik 
kendali kritis dipilih dan batas kritisnya, pemantauan, tindakan 
korektif, catatan dan verifikasi telah ditetapkan. Dalam penelitian 
tersebut menggunakan pohon keputusan untuk menentukan titik 
kendali kritis (CCP). Berdasarkan hasil identifikasi penerapan 
HACCP, terdapat dua tahapan yang diidentifikasi termasuk CCP 
yaitu pasteurisasi dan pembekuan. Hasil dari penelitian tersebut 
menyebutkan bahwa bahaya dalam produksi es krim cokelat 
terutama disebabkan oleh penggunaan zat aditif makanan yang 
berlebihan, kondisi pemrosesan yang tidak tepat dan lingkungan 
manufaktur yang tidak sehat. Menerapkan sistem HACCP 
dalam pembuatan makanan secara efektif dapat menjamin 
keamanan dan kualitas pangan, memperluas pasar dan 
memperbaiki tingkat manajemen. 
 Allata (2017) juga melakukan penelitian mengenai 
implementasi kemampuan melacak dan sistem keamanan 
pangan (HACCP) di bawah ISO 22000:2005 di Afrika Utara 
pada perusahaan es krim di Aljazair. Penelitian tersebut 
bertujuan menerapkan sistem HACCP dan kemampuan 
mengidentifikasi bahaya dalam pemrosesan es krim secara 
terpadu, guna mengendalikan bahaya keamanan pangan dan 
meminimalkan produksi ataupun distribusi produk yang 
berkualitas buruk. Bahaya biologis, kimiawi dan fisik yang dapat 
muncul pada setiap tahapan produksi diidentifikasi. Setelah 
identifikasi bahaya, titik kontrol kritis dan program prasyarat 
operasional dipilih menggunakan pohon keputusan. Hasilnya 
menunjukkan bahwa tahap pembersihan di tempat, 
penyaringan, pasteurisasi, penyimpanan, pendinginan dan 
transportasi merupakan titik kontrol kritis (CCP) yang 
teridentifikasi. Setelah itu, HACCP diterapkan pada aerobic 
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plate count (APC) pada es krim rasa vanilla, strawberi dan 
cokelat. Hasilnya menunjukkan penuruna coliform pada setiap 
rasa, penurunan signifikan pada rasa cokelat dan strawberi yaitu 
2.39 ± 1.76 menjadi 2.11 ± 1.42 dan 2.54 ± 1.62 menjadi 2.02 ± 
1.15 log CFU/g.  
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