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RINGKASAN 

Keamanan pangan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam 
pengolahan produk pangan. Seringnya terjadi kasus keracunan pangan disebabkan 
karena kurang baiknya penerapan cara produksi pangan yang baik (CPPB) oleh 
industria pangan. Satu dari beberapa industri rumah tangga pangan di kota  Malang 
adalah Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” yang memproduksi roti manis. 
Roti manis merupakan makanan pengganti nasi yang praktis. Umur simpan roti 
manis relatif singkat karena kadar airnya tinggi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati kondisi proses 
pengolahan roti manis di ANDALAS dan melakukan penilaian CPPB serta 
melakukan pengendalian proses pendinginan roti manis sebelum pengemasan 
untuk menjaga dan menjamin mutu produk akhir yang dihasilkan sehingga umur 
simpannya dapat diperpanjang. 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu penilaian CPPB Perusahaan 
Roti dan kue ”ANDALAS” menggunakan metode deskriptif dan penentuan lama 
pendinginan sebelum pengemasan untuk menghasilkan roti manis yang memiliki 
umur simpan yang lebih panjang menggunakan metode Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan dua faktor, faktor I lama 
pendinginan roti manis sebelum pengemasan (5; 10; 15 dan 30 menit) dan faktor 
II lama penyimpanan (0; 1; 2; 3; 4 dan 5 hari). Percobaan diulang sebanyak 3 kali. 

Hasil penilaian CPPB diperoleh bahwa Perusahaan Roti dan Kue 
“ANDALAS” mendapat kriteria mutu “Kurang”. Sedangkan hasil penentuan lama 
waktu pendinginan sebelum pengemasan roti manis berdasarkan ANOVA 
diperoleh hasil bahwa perlakuan pendinginan dan penyimpanan tidak berpengaruh 
nyata terhadap perubahan kadar air roti manis tetapi memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap perubahan Aw, pH dan total kapang. Secara organoleptik 
menunjukkan bahwa produk roti manis yang didinginkan selama 30 menit paling 
cepat ditolak oleh panelis dengan lama penyimpanan 4 hari. Demikian pula halnya 
pada analisa mikrobiologis produk roti manis yang paling cepat ditumbuhi kapang 
adalah roti manis yang didinginkan selama 30 menit yang ditandai dengan adanya 
pertumbuhan kapang pada penyimpanan hari ke-0.  

Kata kunci : CPPB, roti manis, lama pendinginan, umur simpan 
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SUMMARY 

Food safety is an important thing in food processing. Food poisoning that 
often happen nowadays mostly caused by in appropiated processing. One of many 
food home industries in Malang is “ANDALAS” Bakery. This industry produce 
sweet breads. Recently, sweet bread is used as substitution food for rice. In fact, 
shelf life of sweet bread is relatively short because of its high water content. 

The objective of research were to observe the process of making sweet 
bread production at “ANDALAS” Bakery based on GMP and to find out the best 
cooling  time before packaging to produce the longest shelf life. 

This research was conducted in two steps. The first step was evaluate the 
GMP in “ANDALAS” Bakery by using descriptive method and the second step 
was determination of cooling time (5; 10; 15 and 30 minutes) and storage time (0; 
1; 2; 3 4 and 5 days) using Randomized Block Design which is arranged 
factorially then repeated three times. 

The result showed that the GMP in “ANDALAS” Bakery categorized as in 
appropieted. Based on ANOVA, cooling and storage time had no signification 
effect on  water content but not for water activity (Aw), pH, and mold growth. 
Cooling time of 30 minutes produced the shortest shelf life. The product 
contained mold before storage (0 day) and rejected by panelists in the 4th days. 

 

Key words : GMP, sweet bread, cooling time, shelf life 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, sering terjadi kasus keracunan makanan. Hal ini dipicu oleh 

ketidakamanan produk pangan yang dihasilkan karena kurangnya pemahaman 

tentang cara produksi pangan yang baik terutama yang menyangkut 

penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, penggunaan BTP yang melebihi 

batas penggunaan normal dan adanya cemaran mikroba pada produk (Rahayu, 

2006). 

Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) adalah suatu pedoman yang 

memuat tata cara memproduksi pangan yang bermutu, aman dan layak untuk 

dikonsumsi. Sebagian besar produk pangan yang beredar di msyarakat diproduksi 

usaha kecil dan menengah (UKM) akan tetapi UKM tersebut juga masih banyak 

yang belum memiliki sertifikat mutu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang sampai Oktober 2004 

menunjukkan sebagian besar industri makanan dan minuman rumah tangga belum 

memiliki sertifikat CPPB. Kepala Balai Besar POM, Dra. Atiek Harwati SU Apt 

juga mengungkapkan dari 547 sarana yang ada, 60 sarana diantaranya diperiksa  

BPOM. Hasilnya 38 sarana tidak memiliki sertifikat CPPB. Rahayu (2006) 

menuliskan dari 338 industri yang diperiksa, 317 diantaranya belum memiliki 

sertifikat cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tanggan (CPPB-

IRT). Sedangkan hasil monitoring BPOM RI tahun 2005 menunjukkan 1067 

sarana yang diperiksa, 16% diantaranya berkriteria baik, 68% cukup dan sisanya 

masih kurang terutama karena kurangnya penerapan hygiene dan sanitasi serta 

pelabelan dan sistem dokumentasi yang kurang memadai. 



Roti manis merupakan produk yang bersifat semi basah berbasis tepung 

terigu yang diproses melalui tahap pembentukan adonan, fermentasi dan 

pemanggangan (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). Roti manis memiliki umur kadar 

air yang cukup tinggi yaitu sekitar 40% sehingg umur simpannya relatif pendek. 

Pada pembuatan roti manis setiap tahapan proses memiliki peranan yang 

penting yang akan menentukan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. 

Salah satu tahapan yang dianggap berperan penting dalam menentukan daya 

simpan roti manis adalah tahap pendinginan sebelum pengemasan. Suhu dan 

kondisi proses merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena tahap 

pendinginan merupakan penanganan terakhir sebelum roti manis dikemas dan 

pada akhirnya dijual. Sanitasi pekerja, peralatan dan lingkungan juga harus 

benar-benar dijaga dalam kondisi bersih, tersanitasi dan hygienis, sehingga 

dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan memiliki umur 

simpan yang panjang.  

Di kota Malang, Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” merupakan salah 

satu industri  rumah tangga yang memproduksi roti dan aneka produk bakery 

lainnya. Dalam proses produksinya, ada beberapa kriteria yang belum memenuhi 

standar penilaian cara produksi pangan yang baik serta umur simpan produk roti 

manis yang dihasilkan masih relatif singkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang cara meningkatkan umur simpan roti manis melalui 

penerapan cara produksi pangan yang baik serta penentuan lama pendinginan 

sebelum produk dikemas. 

 

 



1.2. Tujuan 

• Melakukan pengamatan kondisi proses produksi Perusahaan Roti dan Kue 

“ANDALAS” 

• Melakukan penilaian CPPB 

• Melakukan upaya pengendalian tahap pendinginan sebelum pengemasan 

dengan cara mengurangi waktu kontak antara produk dan udara 

menggunakan kipas angin guna meminimalisasi kontaminasi silang serta 

untuk menjaga mutu produk roti manis yang dihasilkan Perusahaan Roti 

dan Kue “ANDALAS” 

1.3.  Manfaat 

• Memberikan informasi tentang cara produksi pangan yang baik kepada 

pihak Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” 

• Hasil penilaian CPPB dapat dijadikan pedoman untuk mengajukan 

sertifikasi ke dinas kesehatan setempat 

• Dengan adanya penerapan CPPB dan penentuan lama pendinginan 

sebelum pengemasan produk akhir, maka diharapkan umur simpan roti 

manis yang dihasilkan bisa lebih panjang 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) 

 Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) adalah suatu pedoman yang 

menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar bermutu, aman dan layak 

untuk dikonsumsi (Anonymous, 2001b). Di dalam CPPB dijelaskan mengenai 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di 

seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai produk akhir. 

 CPPB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan, baik yang 

berskala kecil, sedang maupun yang berskala besar. Melalui CPPB, industri 

pangan dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu, layak konsumsi dan 

aman bagi kesehatan (Wahono, 2007). Dengan menghasilkan produk pangan yang 

bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan konsumen niscaya akan 

meningkat dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang dengan 

pesat. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen akan terlindung dari 

penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Secara 

khusus Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-

IRT) diatur dalam Keputusan Kepala BPOM RI No:00.05.5.1639 tanggal 30 April 

2003.   

2.1.1. Ruang Lingkup CPPB 

  Ruang lingkup CPPB meliputi cara-cara produksi yang baik dari sejak 

bahan mentah masuk ke pabrik sampai produk dihasilkan, termasuk persyaratan-

persyaratan lainnya yang harus dipenuhi meliputi lingkungan sarana pengolahan, 

bangunan dan fasilitas pabrik, peralatan pengolahan, fasilitas dan kegiatan 



sanitasi, sistem, pengendalian hama, higiene karyawan, pengendalian proses 

manajemen dan pengawasan, pencatatan dan dokumentasi. 

2.1.2. Tujuan Penerapan CPPB 

 Penerapan CPPB memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun 

tujuan umumnya adalah untuk menghasilkan pangan yang bermutu, aman 

dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Sedangkan tujuan khusus dari 

penerapan CPPB adalah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam memproduksi 

pangan yang baik serta mengarahkan industri agar dapat memenuhi berbagai 

persyaratan lokasi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, pengendalian 

hama, hygiene karyawan, pengendalian proses dan pengawasan.  

2.1.3. Aspek Penilaian CPPB 

Aspek yang ditinjau dalam CPPB dikelompokkan menjadi 14 kelompok 

yaitu (Anonymuos, 2009): 

a) Group A. Lingkungan Produksi 

Pencemaran makanan dapat terjadi karena lingkungan yang kotor. 

Oleh karena itu, lingkungan di sekitar area pengolahan harus terawat dengan 

baik, bersih dan bebas dari tanaman liar yang dapat menjadi sumber 

pencemaran yang potensial sehingga keadaan dan kondisi lingkungan perlu 

dipertimbangkan dari awal pendirian pabrik. 

Lokasi industri harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

• Bebas pencemaran, semak belukar dan genangan air 

• Bebas dari sarang hama, khususnya serangga dan binatang pengerat 



• Tidak berada di daerah sekitar tempat pembuangan sampah baik   

sampah padat maupun sampah cair atau daerah penumpukan barang 

bekas dan daerah kotor lainnya 

• Industri tidak berada di daerah pemukiman penduduk yang kumuh 

Beberap cara mempertahankan kebersihan lingkunngan produksi adalah: 

• Sampah harus dibuang dan tidak menumpuk 

• Tempat sampah harus selalu tertutup 

• Jalan dipelihara supaya tidak berdebu dan selokannya berfungsi 

dengan baik 

b) Group B. Bangunan dan Fasilitas 

Sama halnya dengan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas 

industri rumah tangga harus dirancang sedemikian rupa dari awal sehingga 

dapat menjamin bahwa selama proses pengolahan bahan pangan tidak 

tercemar, baik oleh bahan biologis atau bahan kimia dan kotoran lainnya. 

Bangunan sebaiknya dirancang agar tidak mudah dimasuki oleh 

hama seperti binatang pengerat, burung, serangga atau hama lainnya. Tata 

letaknya juga diatur sedemikian sehingga kegiatan pengolahan berjalan 

dengan teratur dan tidak simpang siur serta untuk menghindari terjadinya 

kontak silang pada produk akhir. 

1. Desain dan tata letak 

Ruang produksi seharusnya cukup luas dan mudah dibersihkan 

 

 



2.  Lantai 

• Lantai seharusnya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus tetapi tidak 

licin, kuat, mudah dibersihkan dan dibuat miring untuk memudahkan 

pengaliran air 

• Lantai harus selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir dan 

kotoran lainnya 

3. Dinding 

• Dinding seharusnya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus,   

berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, kuat dan 

mudah dibersihkan 

• Dinding harus selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan   

kotoran lainnya 

4. Langit- langit 

• Konstruksi langit-langit seharusnya didesain dengan baik untuk 

mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan, 

bersarangnya hama, memperkecil terjadinya kondensasi, serta terbuat 

dari bahan tahan lama dan mudah dibersihkan 

• Langit-langit harus selalu dalam keadaan bersih dari debu, sarang  

labah-labah dan kotoran lainnya 

5. Pintu jendela dan lubang angin 

• Pintu dan jendela seharusnya dibuat dari bahan tahan lama, tidak 

mudah pecah, rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan 



• Pintu, jendela dan lubang angin seharusnya dilengkapi dengan kawat 

kasa yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan 

perawatan 

• Pintu seharusnya didesain membuka ke luar/ke samping sehingga 

debu atau kotoran dari luar tidak terbawa masuk melalui udara ke 

dalam ruangan pengolahan 

• Pintu seharusnya dapat ditutup dengan baik dan selalu dalam 

keadaan tertutup 

• Lubang angin harus cukup sehingga udara segar selalu mengalir di 

ruang produksi 

• Lubang angin harus selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan 

tidak dipenuhi sarang labah-labah 

6. Kelengkapan ruang produksi 

• Ruang produksi seharusnya cukup terang sehingga karyawan dapat 

mengerjakan tugasnya dengan teliti 

• Di ruang produksi ada tempat untuk mencuci tangan yang selalu 

dalam keadaan bersih serta dilengkapi dengan sabun dan 

pengeringnya 

• Di ruang produksi harus tersedia perlengkapan Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (PPPK) 

7. Tempat penyimpanan 

• Tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu dan bahan 

tambahan pangan (BTP) seharusnya terpisah dengan produk akhir 



• Tempat penyimpanan khusus harus tersedia untuk menyimpan 

bahan-bahan bukan pangan seperti bahan pencuci, pelumas dan oli 

• Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas dari hama 

seperti serangga, binatang pengerat seperti tikus, burung atau 

mikroba dan ada sirkulasi udara 

c) Group C. Peralatan Produksi 

Peralatan untuk produksi harus dipilih yang mudah dibongkar dan 

bagian-bagiannya mudah dilepas sehingga memudahkan untuk dibersihkan 

dan dipelihara agar tidak mencemari makanan. Pemilihan alat sebaiknya 

yang terbuat dari bahan yang kuat dan tidak berkarat seperti aluminium 

atau stainless steel dan penggunaan alat yang terbuat dari kayu sebaiknya 

dihindari karena susah dibersihkan. 

Peralatan juga hendaknya disusun penempatannya dalam jalur yang 

teratur sehingga memungkinkan proses pengolahan berlangsung secara 

berkesinambungan dan karyawan dapat mengerjakannya dengan mudah 

dan nyaman. Peralatan yang dilengkapi dengan penunjuk ukuran seperti 

termometer, timbangan, pengukur tekanan dan sebagainya hendaknya 

dikalibrasi secara rutin agar data yang diberikan valid.  

d) Group D. Suplai Air 

Suplai air harus berasal dari sumber air yang aman dan jumlahnya 

cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pencucian/pembersihan, 

pengolahan, dan penanganan limbah. Sumber dan saluran air untuk 

keperluan sanitasi dan pembersihan harus terpisah dengan sumber dan 

saluran air  untuk pengolahan. Warna pipa-pipa yang digunakan dapat 



divariasi untuk membedakan fungsinya. Air yang kontak langsung dengan 

makanan harus memenuhi persyaratan air minum. Dan untuk menjamin 

ketersediaan air, sarana penampungan perlu disediakan dan selalu terisi 

dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. 

e) Group E. Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi 

Proses pencucian atau pembersihan sarana pengolahan termasuk 

peralatannya adalah proses rutin yang sangat penting untuk menjamin 

mutu dan keamanan produk makanan yang dihasilkan oleh suatu industri. 

Oleh karena itu, industri harus menyediakan fasilitas 

pencucian/pembersihan yang memadai 

1. Alat cuci/pembersih 

• Alat cuci /pembersih seperti sikat, pel, deterjen, dan bahan sanitasi 

harus tersedia dan terawat dengan baik 

• Air panas dapat digunakan untuk membersihkan peralatan tertentu 

2. Fasilitas hygiene karyawan 

• Fasilitas hygiene karyawan seperti tempat cuci tangan dan 

toilet/jamban harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu 

dalam keadaan bersih 

• Pintu toilet/jamban harus selalu dalam keadaan tertutup 

3. Kegiatan hygiene dan sanitasi 

• Pembersihan dapat dilakukan secara fisik seperti dengan sikat atau 

secara kimia seperti dengan deterjen atau gabungan keduanya 

• Jika diperlukan, penyucihamaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan 



• Kegiatan pembersihan, pencucian, dan penyucihamaan peralatan 

harus dilakukan secara rutin 

• Harus ada karyawan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 

pembersihan 

4. Pencucian dan penyucihamaan 

Fasilitas pencucian/pembersihan harus disediakan dengan 

suatu rancangan yang tepat. Fasilitas pencucian/pembersihan untuk 

makanan hendaknya dipisahkan dari fasilitas pencucian/pembersihan 

peralatan dan perlengkapan lainnya. Fasilitas pencucian/pembersihan 

harus dilengkapi dengan sumber air bersih, dan sumber air panas untuk 

keperluan pencucian/pembersihan peralatan.  

Kegiatan pembersihan dan sanitasi hendaknya dilakukan cukup 

sering untuk menjaga agar ruangan dan peralatan tetap bersih. 

Pembersihan dapat dilakukan secara fisik dengan cara penyikatan, 

penyemprotan dengan air, atau penyedotan dengan pembersih vakum. 

Dapat juga pembersihan dilakukan secara kimia dengan menggunakan 

deterjen, basa atau asam, atau gabungan dari cara fisik dan kimia. Jika 

diperlukan, cara desinfeksi (pencucihamaan) dapat dilakukan dengan 

menggunakan deterjen, kemudian larutan klorin 100 sampai 250 ppm 

(mg/liter) atau larutan iodin 20 sampai 59 ppm.  

Kegiatan pembersihan dan desinfeksi harus diprogramkan dan 

harus menjamin bahwa semua bagian pabrik dan peralatan telah 

dibersihkan dengan baik, termasuk pembersihan alat-alat 

pembersih itu sendiri. 



Program pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan terus-

menerus secara berkala serta dipantau ketepatan dan efektivitasnya serta 

dicatat. Catatan program pembersihan harus mencakup: 

• Luasan, benda, peralatan atau perlengkapan yang harus dibersihkan 

•  Karyawan yang bertanggung jawab terhadap pembersihan, cara 

dan frekuensi pembersihan 

• Cara memantau kebersihan 

f) Group F. Pengendalian hama 

  Hama berupa binatang mengerat seperti tikus, burung, serangga 

dan hama lain adalah penyebab utama terjadinya pencemaran terhadap 

makanan yang menurunkan mutu dan keamanan produk makanan. 

Banyaknya makanan, terutama yang berserakan akan mengundang hama 

untuk masuk ke dalam pabrik dan membuat sarang di sana. 

Untuk mencegah serangan hama, program pengendaliannya harus 

dilakukan, yaitu melalui sanitasi yang baik dan pengawasan atas barang-

barang dan bahan-bahan yang masuk ke dalam pabrik. Praktek-praktek 

hygiene yang baik dan kondisi bangunan yang terjaga kebersihannya dapat 

membantu untuk mencegah masuknya hama ke dalam pabrik. Beberapa 

cara yang dapat diupayakan untuk mencegah masuknya hama dapat adalah 

sebagai berikut: 

• Menutup lubang-lubang dan saluran yang memungkinkan hama 

dapat masuk 

• Memasang kawat kasa pada jendela, pintu dan ventilasi 



• Mencegah supaya hewan peliharaan seperti anjing dan kucing tidak 

berkeliaran di halaman pabrik dan di ruang pengolahan 

• Makanan harus disimpan dalam wadah yang cukup kuat dan 

disusun pada posisi yang tidak menyentuh lantai dan cukup jauh 

dari dinding 

• Menjaga kebersihan di luar dan di dalam area pengolahan 

• Mencegah kemungkinan timbulnya serangan hama 

• Segera memusnahkan sarang hama dengan perlakuan fisik atau 

kimia tanpa mempengaruhi mutu dan keamanan produk pangan 

g) Group G. Kesehatan dan hygiene karyawan 

Karyawan yang dalam pekerjaannya melakukan kontak langsung 

dengan makanan dapat menjadi sumber cemaran baik biologis, kimia, 

maupun fisik. Oleh karena itu, hygiene karyawan merupakan salah satu hal 

yang sangat penting dalam menghasilkan produk pangan yang bermutu 

dan aman dikonsumsi.  

Praktek-praktek hygiene karyawan yang baik dapat memberikan 

jaminan bahwa mereka tidak mencemari produk pangan yang diolahnya. 

Karyawan yang sakit sebaiknya diistirahatkan dulu dan tidak dipekerjakan 

sedangkan yang baru sembuh dari sakit hendaknya dibebaskan dari 

pekerjaan yang langsung berhubungan dengan makanan.  

Kebersihan karyawan juga harus selalu dijaga, mengenakan 

pakaian kerja serta penutup kepala dan sepatu, mencuci tangan dengan 

sabun sebelum dan sesudah melakukan pengolahan pangan; sesudah 

keluar dari toilet; sesudah menangani bahan mentah atau bahan kotor 



lainnya. Kebiasaan buruk karyawan seperi merokok, meludah, makan dan 

mengunyah, bersin atau batuk harus dihindari selama berada dalam ruang 

pengolahan. Perhiasaan dan arloji, peniti dan perlengkapan lainnya juga 

harus dilepas saat mengolah produk pangan karena dapat menjadi 

kontaminan dan membahayakan konsumen.  

h) Group H. Pengendalian Proses 

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses 

produksi harus  dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi 

pangan  dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Penetapan spesifikasi bahan baku 

• Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan baku dan 

bahan penolong untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan. 

• Tidak menerima bahan pangan yang rusak 

• Menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) yang diizinkan 

sesuai batas maksimum penggunaannya 

2. Penetapan komposisi dan formulasi bahan 

• Harus menentukan komposisi bahan yang digunakan dan 

komposisi formula untuk memproduksi jenis pangan yang akan 

dihasilkan 

• Harus mencatat dan menggunakan komposisi yang telah ditentukan 

secara baku setiap saat secara konsisten 

3. Penetapan cara produksi yang baku 

• Harus menentukan proses produksi pangan yang baku 



• Harus membuat bagan alirnya atau urut-urutan prosesnya secara 

jelas 

4. Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan 

• Harus menentukan jenis, ukuran dan spesifikasi kemasan yang 

digunakan 

• Harus menggunakan bahan kemasan yang sesuai untuk pangan 

• Harus mencatat dan menggunakan informasi ini untuk pemantauan 

5. Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan 

termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. 

• Harus menentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan 

• Harus menentukan tanggal kadaluarsa 

Untuk mendukung penerapan CPPB, maka perlu juga dilakukan 

pengendalian proses pada tahapan pengolahan produk. Hal ini merupakan 

tindakan lanjutan dari hasil pengamatan atau penilaian CPPB sehingga 

mutu produk bisa terjaga atau diperbaiki. Di dalam proses pengolahan 

makanan ada tahap-tahap yang dianggap penting yang dapat 

berpengaruh terhadap mutu produk makanan yang dihasilkan. Tahap-

tahap penting tersebut misalnya adalah waktu proses, kecepatan 

putaran pengadukan, pengaturan keasaman (pH), inkubasi pada suhu 

tertentu, penggorengan pada suhu minyak tertentu dan sebagainya. 

Sebagai contoh, jika produk akhir dikemas dalam kondisi panas akan 

menyebabkan uap air akan terperangkap dalam kemasan yang 

mengakibatkan produk jadi basah dan mengurangi mutu produk. Atau 

jika produk akhir terlalu lama didiamkan pada kodisi terbuka dapat 



menyebabkan terjadinya kontaminasi silang dari udara. Contoh lain 

misalnya bila pengadukan adonan tidak dilakukan pada kecepatan 

putaran yang sesuai mungkin saja pengadukan menjadi tidak merata 

sehingga mengakibatkan adonan gagal menghasilkan produk yang 

bermutu baik. Demikian juga, jika suhu inkubasi untuk suatu proses 

fermentasi tidak sesuai maka fermentasi tidak akan berlangsung 

dengan semestinya.  Oleh karena itu, tahap-tahap tersebut perlu 

diperhatikan untuk menjadi bahan acuan agar ketepatan proses selalu 

terjamin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

pengendalian proses adalah: 

• Proses pengolahan perlu dikendalikan untuk menghasilkan produk 

pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi 

• Pada prinsipnya pengendalian proses ditujukan untuk menghindari 

atau menghilangkan sumber bahaya kimia, biologis, maupun bahaya 

fisik 

• Proses pengendalian hendaknya dilakukan mulai dari penerimaan 

bahan mentah hingga produk akhir dihasilkan 

  Bahan makanan yang sedang ditangani mudah sekali 

mengalami kontaminasi baik melalui air, udara atau kontak langsung 

dengan makanan lain atau karyawan. Jika kontaminasi ini terjadi 

sebelum bahan pangan mendapatkan perlakuan termal seperti 

sterilisasi, pasteurisasi atau pemanggangan, dampaknya mungkin tidak 

akan terlalu signifikan namun bila kontaminasi ini terjadi setelah 

bahan pangan diolah maka dapat menyebabkan kontaminasi silang 



yang merugikan. Misalnya kontaminasi silang antara produk makanan 

yang telah diolah dengan bahan mentah atau dengan peralatan yang 

masih kotor. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kontaminasi silang adalah: 

• Bahan mentah hendaknya disimpan terpisah jauh dari bahan 

pangan yang telah diolah atau siap konsumsi 

• Ruang pengolahan hendaknya diperiksa dengan baik terhadap 

kotoran-kotoran yang mungkin menyebabkan kontaminasi silang 

• Karyawan yang bekerja di ruang pengolahan hendaknya memakai 

alat-alat pelindung seperti baju kerja, sepatu, topi, sarung tangan, 

serta mencuci tangan jika hendak masuk ke ruang kerja 

• Permukaan meja kerja, peralatan dan lantai ruang pengolahan 

harus selalu dibersihkan dan didesinfeksi setiap selesai digunakan 

untuk mengolah bahan mentah  

• Proses pengolahan pangan harus diatur sedemikian rupa sehingga 

dapat mencegah masuknya benda asing dan berbahaya ke dalam 

makanan seperti pecahan kaca, potongan logam atau plastik, 

kerikil dan sebagainya 

• Bahan yang bersifat racun hendaknya diberi label dan disimpan 

jauh dari tempat penyimpanan makanan 

• Bahan mentah dan bahan-bahan lainnya yang digunakan harus 

diperiksa dan dipilih dahulu sebelum diolah. Bahan-bahan yang diduga 

mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bakteri patogen, residu 

pestisida, dan bahan-bahan beracun lainnya yang tidak dapat 



dihilangkan dalam proses pengolahan harus ditolak dan tidak masuk ke 

dalam sarana pengolahan 

• Bahan-bahan yang masuk ke gudang penyimpanan haras diatur 

sedemikian rupa sehingga yang masuk lebih dahulu harus digunakan 

lebih dahulu (first in first out/FIFO). Dengan demikian akan terhindar 

penggunaan bahan-bahan yang sudah lewat masanya 

  Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk makanan 

hendaknya tidak beracun atau dapat menyebabkan perubahan terhadap 

produk pada kondisi penyimpanan yang normal. Bahan kemasan harus 

dipilih yang dapat melindungi produk terhadap pengaruh dari luar serta 

tahan terhadap perlakuan selama pengangkutan dan peredaran.  Kemasan 

yang digunakan harus dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu sebelum 

digunakan. Untuk produk-produk pangan yang siap santap, kemasan harus 

bersih dan steril. 

i) Group I. Label Pangan 

Label pangan harus jelas dan dapat memudahkan konsumen untuk  

memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode 

produksi pangan harus dicantumkan untuk penarikan produk, jika 

diperlukan. Beberapa persyaratan label pangan yang perlu diperhatikan 

adalah: 

1. Label pangan yang dihasilkan industri pangan harus memenuhi ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

2. Keterangan pada label sekurang-kurangnya : 

• nama produk 



• daftar bahan yang dihasilkan 

• berat bersih atau isi bersih 

• nama dan alamat pihak yang memproduksi 

• tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa 

• nomor sertifikasi produksi  

3. Kode produksi harus dicantumkan pada setiap label pangan 

j)  Group J. Penyimpanan 

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan 

bahan dan produk pangan yang diolah. Persyaratannya meliputi: 

1. Penyimpanan bahan dan produk 

• Penyimpanan bahan dan produk pangan dilakukan di tempat yang 

bersih 

• Bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong dan 

produk akhir masing-masing harus disimpan terpisah 

• Penyimpanan bahan baku dan produk pangan harus sesuai dengan 

suhu penyimpanannya 

• Bahan-bahan yang mudah menyerap air harus disimpan di tempat 

kering, misalnya garam, gula dan rempah-rempah bubuk 

• Bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong dan 

produk akhir diberi tanda untuk membedakan yang memenuhi 

syarat dengan yang tidak memenuhi syarat 

• Bahan yang lebih dahulu masuk harus digunakan terlebih dahulu 

• Produk akhir yang lebih dahulu diproduksi harus 

digunakan/diedarkan terlebih dahulu 



2. Penyimpanan bahan berbahaya 

 Bahan berbahaya seperti pemberantas serangga, tikus, kecoa, 

bakteri dan bahan berbahaya lainnya harus disimpan dalam ruangan 

terpisah dan harus selalu diawasi penggunaannya. 

3. Penyimpanan label dan kemasan 

• Kemasan dan label harus disimpan di tempat yang bersih dan jauh dari 

pencemaran 

• Label harus disimpan secara rapih dan teratur supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam penggunaannya 

4. Penyimpanan peralatan 

               Peralatan yang telah dibersihkan dan disanitasi harus disimpan di 

tempat bersih. Sebaiknya permukaan peralatan menghadap ke bawah, 

supaya terlindung dari debu, kotoran atau pencemaran lainnya. 

k) Group K. Penanggung Jawab 

Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh 

tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin 

dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman. 

1. Penanggung jawab minimal harus mempunyai pengetahuan tentang 

prinsip-prinsip dan praktek hygiene dan sanitasi pangan serta proses 

produksi pangan yang ditanganinya 

2. Kegiatan pengawasan hendaknya dilakukan secara rutin 

l) Group L. Penarikan produk 

Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran 

pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau 



keracunan pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang 

lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan 

kesehatan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan industri pangan 

sehubungan dengan penarikan produk adalah: 

1. Pemilik industri harus menarik produk pangan dari peredaran jika diduga 

menimbulkan penyakit atau keracunan pangan 

2. Pemilik industri harus menghentikan produksinya sampai masalah terkait 

diatasi 

3. Pemilik industri harus melaporkan penarikan produknya ke pemerintah 

kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Balai Besar/Balai 

Pengawas Obat dan Makanan setempat 

4. Pangan yang terbukti berbahaya bagi konsumen harus dimusnahkan 

m) Group M. Pencatatan dan Dokumentasi 

Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk 

memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi 

1. Pemilik seharusnya mencatat dan mendokumentasikan : 

• Penerimaan bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP) dan bahan 

penolong sekurang-kurangnya 

• Produk akhir sekurang-kurangnya memuat nama jenis produk, 

tanggal produksi, kode produksi dan jumlah produksi 

2.  Catatan dan dokumen harus disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan   

produk pangan yang dihasilkan 

 

 



n) Group N. Pelatihan Karyawan 

Pimpinan dan karyawan harus mempunyai pengetahuan dasar 

mengenai prinsip-prinsip dan praktek hygiene dan sanitasi pangan serta 

proses pengolahan pangan yang ditanganinya agar dapat memproduksi 

pangan yang bermutu dan aman. 

1. Pemilik/penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan 

tentang CPPB 

2. Pemilik/penanggung jawab tersebut harus menerapkannya serta 

mengajarkan pengetahuan dan ketrampilannya kepada karyawan yang 

lain 

Setiap kelompok persyaratan di atas memiliki beberapa butir persyaratan 

yang harus dipenuhi industri untuk mendapatkan nomor sertifikat industri. 

Keempat belas kriteria syarat tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelompok besar 

yaitu kelompok utama (mayor) yang terdiri atas  kelompok persyaratan Group D 

(Suplai air), Group F (Pengendalian hama), Group G (Kesehatan dan hygiene 

karyawan), dan Group H (Pengendalian proses); dan kelompok pendukung 

(minor) yaitu kelompok selain yang terdapat pada kelompok utama. Untuk 

menentukan nilai akhir apakah industri tersebut “Baik” dan berhak memperoleh 

nomor sertifikat industri, “Cukup” ataupun “Kurang” yang berarti belum berhak 

mendapatkan nomor produksi, maka industri tersebut harus memenuhi syarat 

kriteria penilaian. Untuk penilaian akhir “Baik” industri harus memenuhi 

penilaian group mayor (D,F,G,H) baik dan maksimal 2 butir penilaian “Kurang” 

dari kelompok minor. Sedangkan jika penilaian akhir “Cukup” berarti penilaian 

group mayor dinilai ”Baik” atau “Cukup” dengan maksimal 4 butir penilaian 



group minor dan penilaian akhir “Kurang” untuk kriteria yang tidak memenuhi 

syarat “Cukup”. Berikut ini disajikan kriteria penilaian CPPB pada Tabel. 1. 

Tabel 1. Kriteria Penilaian CPPB 

Nilai mutu 
Penilaian group utama 

(D,F,G,H) 
Penilaian group pendukung 

(A,B,C,E,I,J,K,L,M,N) 

Baik Baik  Maksimal 2 unsur “kurang” 

Cukup  Baik/cukup Maksimal 4 unsur “kurang” 

Kurang  Tidak memenuhi kriteria cukup 

  

Untuk menerapkan CPPB, industri dapat mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut (Wahono, 2007): 

• Memahami setiap butir persyaratan yang telah ditentukan dalam CPPB 

• Memenuhi setiap butir persyaratan yang diminta 

• Menilai sendiri kondisi lingkungan produksi dengan menggunakan 

kriteria penilaian yang ada 

• Meneruskan proses pemenuhan persyaratan samapi seluruh butir 

persyaratan yang ditentukan dalam CPPB dapat dipenuhi dengan nilai 

minimal seperti pada Tabel 1. 

• Jika menurut penilaian yang sudah dilakukan telah memenuhi 

ketentuan seperti pada Tabel 1, maka pihak industri dapat mengajukan 

permohonana untuk mendapatkan nomor sertifikat industri kepada 

Dinas Kesehatan setempat 

 

 



2.2. Gambaran Umum tentang Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” 

 Salah satu industri roti berskala rumah tangga yang ada di wilayah 

Malang adalah Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” yang memproduksi roti 

tawar dan berbagai macam produk bakery lainnya dengan merek dagang 

“ANDALAS”. Perusahaan yang merupakan usaha keluarga ini berdiri pada tahun 

1963  dan beralamat di Jalan Andalas Tengah No. 9. Pada tahun 1994 terdaftar di 

Dinas Kesehatan Kota Malang UPDT Puskesmas Bareng sebagai perusahaan 

penghasil produk pangan dengan nomor pendaftaran NO. 015/PKL.201/04/94 dan 

tahun berikutnya mendapat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor 

116/13-8/PK/III/95 dan dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1995 oleh Kepala 

Kantor Departemen Perdagangan.  

 Sistem pemasaran produk yang dilakukan  oleh Perusahaan Roti dan 

Kue “ANDALAS” ini adalah melalui penjualan langsung dari produsen ke 

konsumen. Penjualan produk dilakukan di 2 gerai toko yaitu di Jl. Andalas 

Tengah No.9 (toko pusat) dan Jl. Kawi 23 (toko cabang). Adapun produk roti 

yang dijual di kedua toko tersebut memiliki umur simpan 3 hari karena produk 

yang dihasilkan perusahaan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga lebih 

cepat mengalami perubahan fisik dan organoleptik. Akan tetapi, walaupun umur 

simpannya 3 hari, konsumen (langganan) selalu membeli produk yang baru 

diproduksi. Oleh karena itu, bila terdapat produk yang tidak terjual, akan segera 

diretur ke toko pusat untuk diolah kembali (misalnya roti manis yang tidak laku 

dijadikan roti kering) atau diberikan kepada karyawan 

 

 



2.3. Roti Manis 

 Roti merupakan salah satu produk bakery yang dihasilkan dari adonan 

terigu, air, garam yang diragikan dengan ragi dan dipanggang dengan atau tanpa 

penambahan bahan makanan lain seperti gula, lemak, bread improver, susu dan 

telur serta bahan tambahan makanan yang diizinkan. Proses pembuatannya secara 

garis besar meliputi pembentukan adonan, fermentasi dan pemanggangan 

(Muchtadi dan Sugiyono, 1992). 

 Secara garis besar, roti dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu roti 

tawar dan roti manis. Jenis-jenis keduanya sangat variatif sesuai dengan bahan 

yang digunakan sebagai pengisinya seperti keju, cokelat, pisang dan lain-lain. 

Umur simpan roti manis lebih lama dibandingkan roti tawar karena kadar gulanya 

yang lebih tinggi (Anonymous, 2002a). Roti manis yang baik adalah roti yang 

memiliki rasa yang manis, warna putih dengan crust yang keemasan, crumb yang 

lembut, bentuk menarik, serta mampu menjaga air yang terdapat di dalamnya 

sehingga umur simpan dapat dipertahankan (Anonymous, 2002b). 

 Standar mutu untuk roti manis dan roti tawar relatif sama. Akan tetapi, 

perbedaan keduanya terletak pada kandungan gula dan lemaknya dimana roti 

manis memiliki kandungan gula dan lemak yang lebih besar dibandingkan roti 

tawar (8% dan 3%). Selain itu, lemak pada roti manis menggunakan margarin 

sedangkan roti tawar menggunakan shortening (Rustandi, 2001). Syarat mutu roti 

manis dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini: 

 

 



Tabel 2. Syarat Mutu Roti Manis Berdasarkan SNI 01-3840-1995 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 
 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

Keadaan 
 
Kenampakan 
Bau 
Rasa 

- 
 
- 
- 
- 

Normal tidak 
berjamur 
Normal 
Normal 
Normal 

2. Air % b/b Maksimal 40 

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

% b/b Maksimal 3 

4. Abu yang tidak larut dalam asam % b/b Maksimal 3,0 

5. NaCl % b/b Maksimal 2,5 

6. Jumlah gula % b/b Maksimal 8,0 

7. Lemak % b/b Maksimal 3,0 

8. Serangga/belatung - Tidak boleh ada 

9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

Bahan tambahan makanan 
Pengawet 
Pewarna 
Pemanis buatan 
Sakarin-siklamat 

 
Sesuai dengan 
SNI 0222-1987 

 
Negatif 

 
Sesuai dengan 
SNI 0222-1987 

 
Negatif 

10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
10.4. 

Cemaran logam 
Raksa (Hg) 
Timbal (Tb) 
Tembaga (Cu) 
Seng (Zn) 

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

 
Maksimal 0,05 
Maksimal 1,0 
Maksimal 10,0 
Maksimal 40,0 

11. Cemaran arsen (As) mg/kg Maksimal 0,5 

12 
12.1. 
12.2. 
12.3. 

Cemaran mikroba 
Angka lempeng total 
E.coli 
Kapang 

 
Koloni/g 
AMP/g 

Koloni/g 

 
Maksimal 106 

<3 
Maksimal 104 

 

2.3.1. Tepung Terigu 

 Terigu merupakan tepung yang diperoleh dari hasil penggilingan 

gandum berupa endosperm halus yang terpisah dari kulit luar lembaga  



(Anonymous, 1992). Tepung terigu sebagai bahan utama untuk pembuatan produk 

bakery menyumbang protein dan pati yang sangat penting untuk membentuk 

jaringan dan kerangka produk. Berdasarkan kadar proteinnya, tepung terigu dibagi 

menjadi 3 golongan yaitu tepung terigu kuat (protein 11-13%), tepung terigu 

sedang (protein 9-11%) dan tepung terigu lemah (protein 8-9%). Untuk produk  

roti, tepung terigu yang baik digunakan adalah tepung terigu kuat karena produk 

roti membutuhkan gluten yang akan digunakan untuk membentuk jaringan dan 

pengembangan roti. Gluten merupakan massa yang liat dan elastis yang dihasilkan 

dari protein gliadin dan glutenin bersama air. Bennion (1980) mengungkapkan 

protein terigu terdiri atas protein albumin (protein yang larut dalam air), globulin 

(protein yang dapat larut dalam garam dan tidak larut dalam air), gliadin (protein 

yang larut dalam alkohol 80-90%) dan glutenin (protein yang larut dalam larutan 

encer netral, larutan garam, alkohol, dan larutan asam encer). Komposisi kimia 

tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia hard wheat/100 gram 

Parameter Kadar (%) 
Kadar air 11 
Protein 14 
Pati  70 
Abu 2 
Gula  3 

                  Sumber : Anonymous, 1992 

 Lebih lanjut Winarno (1997) mengungkapkan bahwa protein gandum 

memiliki sifat yang istimewa karena dapat menghasilkan adonan yang dapat 

membentuk gas dan dapat mengembang secara elastis ketika gas memuai saat 

pemanggangan. Hal ini disebabkan sifat gluten yang terhidrasi dan mengembang 

bila tepung terigu dicampur dengan air. Proses tersebut berlangsung ketika adonan 



diaduk dan akhirnya membentuk massa 3 dimensi dari protein gluten yang 

memiliki viskositas yang elastis.  

2.3.2. Air 

 Air merupakan salah satu bahan yang paling penting dalam industri 

pangan, karena air digunakan dalam berbagai kegiatan, baik untuk sanitasi, boiler, 

sebagai media penghantar panas maupun proses pengolahannya sendiri. Dalam 

pembuatan roti manis, air memiliki peran yang begitu penting karena hanya 

dengan air dimungkinkannya terbentuk suatu adonan. Hidrasi adalah fungsi utama 

air dalam pembuatan roti. Air mengikat protein membentuk gluten dan mengikat 

pati membentuk gel dengan adanya panas (Anonymous, 1997). Selain itu, air juga 

berfungsi sebagai pelarut bahan (garam, gula, yeast), media reaksi enzimatis, 

meningkatkan mobilitas karena berat molekulnya rendah, meningkatkan volume 

bebas dan menurunkan viskositas (Matz., 1992). 

 Karakteristik kimia, fisik, dan mikroorganisme yang terkandung dalam 

air dapat memberi efek yang penting pada kualitas produk-produk bakery. Reaksi 

kimia dan interaksi fisik dalam air berperan pada skala ionik atau skala molekuler 

mempengaruhi sebagian besar karakteristik makanan. Sejumlah dan tipe mineral 

terlarut dam substansi organik yang ada di dalam air dapat berpengaruh terhadap 

warna, aroma, dan tekstur dari produk akhir (Matz, 1992). 

2.3.3. Yeast 

 Yeast adalah sebangsa mikroorganismse dari jenis Saccharomyces 

cereviseae. Anonymous (1997), menyebutkan bahwa fungsi yeast adalah 

mengembangkan adonan dengan cara menghasilkan CO2 dan memperlunak gluten 

melalui asam yang dihasilkan dan juga memberi rasa serta aroma pada roti. 



Mekanisme pengembangan adonan oleh yeast adalah dengan cara 

memfermentasikan glukosa menjadi CO2 dan alkohol. Apabila substrat yang 

tersedia berupa sukrosa maka akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa dan 

fruktosa sedangkan bila berupa pati akan dihidrolisis terlebih dahulu menjadi 

maltosa kemudian  dirombak menjadi glukosa. Setelah itu, gas CO2 hasil 

fermentasi  kemudian dilepas dan akan menguap dengan adanya pemanggangan. 

Suhu optimal fermentasi yeast adalah 25-300C dengan derajat keasaman 4-4,5. Di 

atas kondisi tersebut aktivitas yeast semakin lama akan semakin menurun hingga 

akhirnya tidak ada sama sekali (Matz, 1992). Yeast mampu beraktivitas pada 

keadaan aerob maupun anaerob dengan jumlah air bebas (Aw) 0,88-0,94. 

Disebutkan pula oleh Matz (1992) dengan adanya bahan lain seperti garam, 

aktivitas yeast dapat terganggu. Anonymous (1997) menggolongkan yeast 

menjadi 3 golongan yaitu: 

• Compressed yeast 

Memiliki kadar air yang tinggi sekitar 70% sehingga harus disimpan pada 

suhu rendah dan merata untuk menghindari kehilangan daya pembentuk gas. 

Semakin rendah suhu penyimpanannya, semakin lama umur simpan yeast. 

• Active Dry yeast 

Mengandung kadar air yang rendah 7,5% sehingga umur simpannya relatif  

lebih lama dibandingkan compressed yeast. Bila suhu penyimpanannya 21-

270C, yeast dapat tahan hingga beberapa minggu dan bila lebih rendah dari itu 

(5,60C) bisa tahan sampai beberapa bulan. 

 

 



• Instant Dry yeast 

Memiliki kadar air 4-8 % daya simpannya lama (22 bulan dalam kemasan 

vakum) dan sensitif terhadap beberapa bahan baku pembuatan roti. 

Karakternya hampir mirip dengan active dry yeast, tetapi jenis ini dapat 

langsung dicampur dengan bahan-bahan lainnya sehingga tidak perlu 

direndam terlebih dulu sebelum digunakan. Kondisi penyimpanan harus 

diperhatikan, simpan di tempat bersuhu dingin, tidak boleh didekatkan dengan 

oven atau area panas, setelah kemasan dibuka harus segera digunakan.  

2.3.4. Telur 

 Dalam industri pangan, telur turut berperan penting karena sifat-sifat 

fungsional yang dimilikinya, yaitu: 

• Kemampuan membentuk foam/whip (whippability) 

Sifat ini berhubungan dengan kemampuan bahan tersebut memerangkap udara 

di dalam gelembung-gelembung kecil dan mempertahankan gelembung-

gelembung tersebut selama mungkin hingga proses pemanggangan 

• Pengkoagulan  

Protein dalam telur dapat mengikat air melalui pembentukan molekul-molekul 

ikatan hidrogen hingga terbentuk massa yang menyerupai gel 

• Pengemulsi  

Sifat ini disebabkan oleh adanya lesistin, kolesterol, lipoprotein, dan 

komponen protein lain yang terdapat dalam kuning telur (Matz, 1992).  

 Lemak pada telur terdapat pada bagian kuning dan tersusun atas 

trigliserida dan fosfolipid dengan rasio 2:1. Sekitar 30% penyusun gliserida 

berupa asam lemak jenuh sedangkan fosoflipid sebagai agen pengemulsi terdiri 



atas 60% lesistin, 25% ephalin, dan sisanya bahan-bahan lain. Dalam kuning telur 

juga terdapat sejumlah kolesterol (Matz, 1992). Komposisi kimia telur ayam dapat 

dilihat pada Tabel 4. berikut ini: 

Tabel 4. Komposisi Kimia Telur Ayam 

Komponen 
Telur utuh 

(%) 
Putih telur 

(%) 
Kuning telur 

(%) 
Air 74 88 48 
Protein  13 11 18 
Lemak  11 - 33 
Lainnya  2 1 1 

         Sumber : Riyanto, 2001 
 
2.3.5. Margarin 

 Margarin merupakan produk berbentuk padat atau semi padat yang terdiri 

atas lemak nabati dan lemak hewani serta air dengan atau tanpa penambahan 

garam. Margarin merupakan pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi, 

rasa dan gizi yang hampir sama. Margarin termasuk golongan emulsi air dalam 

minyak dengan persyaratan mengandung lemak tidak kurang dari 80% (Winarno, 

1992). Ditambahkan pula oleh Belitz and Grosch (1989) margarin juga harus 

mengandung 18% air, 0,5% mono dan digliserida, 0,5% lesitin, 1% garam, dan 

sisanya vitamin A dan mineral. 

 Margarin berfungsi sebagai pembangkit rasa, penghantar panas karena 

bersifat stabil terhadap panas. Kandungan lesitin pada margarin memiliki 2 sisi 

dengan gugus yang berbeda yaitu polar dan non polar. Sisi yang mengandung 

gugus polar mengakibatkan margarin dapat larut dalam air sedangkan sisi yang 

mengandung gugus non polar menyebabkan margarin dapat larut minyak. Oleh 

karena itu, margarin dapat berfungsi sebagai emulsifier. Fungsi lemak yang lain 

menurut Anomymous (1998) yaitu untuk memudahkan pemotongan dan menahan 

penyerapan air dari luar sehingga umur roti bertambah. 



2.3.6. Gula  

 Gula termasuk bahan yang sangat penting dalam pembuatan roti karena 

dapat memenuhi beberapa fungsi seperti sumber makanan bagi yeast, penambah 

gizi, memberikan rasa manis, mengatur fermentasi, dan memberikan warna kulit 

serta dapat memperbaiki umur simpan roti agar bertahan lebih lama (Anonymous, 

1998).  

 Jumlah gula yang dapat ditambahkan ke dalam adonan roti adalah 0-30% 

tergantung kesukaan konsumen (Wood, 1998). Penambahan gula akan 

menurunkan aktivitas air di dalam adonan akibat adanya penyerapan air secara 

osmotik oleh molekul-molekul gula sehingga laju fermentasi menjadi lebih 

lambat. 

2.3.7. Susu 

Batasan umum tentang susu adalah cairan berwarna putih yang diperoleh 

dari pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dikonsumsi sebagai 

bahan pangan sehat tanpa pengurangan atau penambahan bahan-bahan 

(Hadiwiyoto, 1994). 

Komponen utama susu adalah protein, lemak, hidrat arang, mineral, 

vitamin dan air. Sedangkan lesitin, kolesterol, pospholipid dan asam-asam organik 

merupakan komponen trace (terdapat dalam jumlah yang kecil) yang tetap 

berperan penting dalam sifat fungsional susu. 

 

 

 

 



Tabel 5. Komposisi Rata-Rata Susu Sapi 

Komponen Rata- rata (%) 
Protein  3,3 
Lemak  3,9 
Gula (laktosa) 5,0 
Air  81,1 
Mineral  0,7 

                             Sumber : Hadiwiyoto (1994) 

Sifat-sifat kimiawi susu adalah : 

• Warna  

Susu yang normal berwarna putih keabuan sampai kuning keemasan. Variasi 

warna terjadi karena adanya perbedaan pakan yang diberikan dan faktor 

keturunan. Warna kuning dihasilkan dari adanya kandungan karoten dalam 

lemak susu sedangkan warna putih umumnya disebabkan oleh globula-globula 

lemak protein kasein yang biasanya mengandung kalsium dan fosfat. 

• Bau dan rasa 

Bau dan rasa susu dapat dinilai berbeda oleh masing-masing orang. Akan 

tetapi, pada dasarnya rasanya agak gurih dan sedikit bau amis. Bau susu akan 

lebih nyata bila dibiarkan pada suhu kamar. Kandungan laktosa yang tinggi 

dan klorida yang rendah diduga menyebabkan susu berbau garam. Pada 

umumnya, pada masa laktasi awal susu mempunyai rasa asin. Bau dan rasa 

susu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperi jenis pakan yang diberikan. 

• Bobot jenis 

Susu normal memiliki bobot jenis rata-rata 1,030 atau berkisar 1,028-1,032. 

Variasi ini terjadi karena perbedaan kandungan lemak, laktosa, protein dan 

garam-garam mineral.  

 



• Titik didih dan titik beku 

Jika dipanaskan susu akan mendidih pada suhu kurang lebih 100,170C dan bila 

didinginkan akan membeku pada suhu -0,50C. Kondisi ini dapat dipengaruhi 

oleh jenis pakan, musim dan jenis sapi. 

• Kekentalan susu 

Susu memiliki kekentalan 1,5-1,7 kali kekentalan air. Pada suhu 200C 

kekentalan susu adalah 1,005 cp (sentripois). Beberapa hal yang 

mempengaruhi kekentalan susu adalah komposisi susu, umur hewan dan 

beberapa perlakuan seperti pengadukan (menurunkan viskositas susu)  dan 

penambahan asam (meningkatkan kekentalan susu).  

 Susu steril merupakan susu yang telah mengalami proses sterilisasi 

sehingga bakteri pembentuk spora dapat dihilangkan. Istilah sterilisasi yang 

digunakan pada produk pangan adalah sterilisasi komersil artinya kandungan 

mikroba produk tidak seluruhnya hilang tetapi sudah aman untuk dikonsumsi. 

Pemanasan biasanya dilakukan pada suhu tinggi sekitar 1400C selama beberapa 

detik sehingga dikenal istilah susu UHT (Ultra High Temperature). Menurut 

Belitz and Grosch (1987), pemanasan pada suhu 1250C selama 25 detik atau 

1310C selama 0,5 detik efektif membunuh sumber penyakit, menurunkan jumlah 

bakteri seperti tuberculosis, thipoid fever, diptheria, dan beberapa mikroba 

lainnya yang terdapat dalam susu. Pada kondisi ini, 99% dari bakteri-bakteri 

tersebut dapat dimatikan, begitu pula dengan yeast dan jamur yang tidak tahan 

panas. Oleh karena itu, susu UHT cenderung lebih tahan dan secara komersial 

memberikan daya simpan yang lebih baik. Akan tetapi, proses UHT dapat juga 

mengurangi kandungan vitamin C, asam folat dan vitamin B4.  



2.3.8. Garam 

 Penambahan garam pada formula roti berkisar 1-2,5% dari berat tepung. 

Meskipun kebutuhannya sedikit, garam memiliki fungsi yang tidak kalah 

pentingnya dengan bahan-bahan lainnya. Proses penambahan garam harus 

dilakukan dengan teliti karena akan berpengaruh terhadap proses fermentasi. 

Selisih pemakaian garam lebih dair 1% sudah menghambat fermentasi 

(Anonymous, 1997). 

 Adapun fungsi penambahan garam pada adonan roti adalah menambah 

rasa gurih, membangkitkan rasa bahan-bahan lain, menambah kekuatan gluten, 

mengatur warna kulit dan membantu menghindari bakteri-bakteri dalam adonan, 

mengontrol waktu fermentasi karena menurunkan laju produksi gas dan waktu 

proofing (Matz, 1992).  

2.4. Tahap-Tahap Pembuatan Roti Manis 

a) Preparasi bahan; pada tahap ini dilakukan penimbangan bahan-bahan yang 

akan digunakan seperti tepung terigu, gula, margarin dan yeast serta garam.  

Selain jumlah, mutu dari bahan juga perlu diperhatikan karena akan 

berpengaruh terhadap kondisi adonan yang dihasilkan . 

b) Pencampuran (mixing); setelah ditimbang bahan-bahan dicampur dalam 

bowl mixer hingga tercampur rata. Fungsi pencampuran adalah agar bahan 

dapat terdistribusi dengan seragam, untuk mendapatkan hidrasi yang 

sempurna dari pati dan protein, untuk pembentukan gluten, pelunakan, 

mendapatkan gas retention (kekuatan menahan gas) yang baik 

(Anonymous,1997). Menurut Hui dan Erita (2002), 2 faktor penting untuk 



mendapatkan adonan yang baik adalah proposi yang tepat dan distribusi 

adonan yang homogen. 

c) Fermentasi; didefinisikan sebagai proses pemecahan karbohidrat dan asam 

amino secara anaerobik (Fardiaz, 1992). Proses yang melibatkan aktivitas 

yeast ini akan menghasilkan gas CO2, alkohol, asam dan panas (Anonymous 

1997). Dengan adanya CO2  adonan dapat mengembang sedangkan alkohol 

dapat memberikan aroma pada roti  sedangkan asam untuk memberi rasa 

dan memperlunak gluten. Diungkapkan Rustandi (2001), faktor yang 

mempengaruhi fermentasi adalah jumlah yeast yang ditambahkan, 

temperatur adonan, pH, jumlah air yang digunakan, dan jumlah bahan lain 

yang digunakan (garam, gula, minyak, susu bahan pengembang). 

d) Pembagian adonan; adonan dibagi menjadi beberapa bagian dengan berat 

yang seragam. Tahapan ini harus dilakukan dengan cepat agar 

pengembangan lebih lanjut dapat dihindari sehingga keseragaman produk 

dapat terjaga (Anonymous, 1997).  

e) Pembulatan (rounding); berfungsi untuk membentuk lapisan film 

dipermukaan adonan sehingga dapat menahan gas yang dihasilkan dari 

peragian dan memberi bentuk untuk memudahkan proses selanjutnya. 

f) Fermentasi lanjutan; dilakukan dengan membiarkan adonan rileks untuk 

memudahkan pengerolan (sheeting). Tahap ini membutuhkan waktu sekitar 

15 menit tergantung kondisi adonan agar tidak pecah-pecah atau rusak saat 

diroll. 

g) Pengerolan (sheeting); berguna untuk mengeluarkan gas dari adonan dan 

membentuk suatu adonan dengan ketebalan yang diinginkan. 



h) Pembentukan (moulding); memberi bentuk pada adonan sesuai dengan jenis 

produk yang dikehendaki. 

i) Panning; menempatkan adonan roti yang sudah dibentuk pada loyang oven 

dengan posisi sambungan adonan di bagian bawah agar saat pemanggangan 

tidak terbuka 

j) Proofing; mengistirahatkan adonan beberapa saat sebelum dipanggang agar 

diperoleh bentuk dan mutu pengunyahan yang baik. Dilakukan pada suhu 

34-440C dengan kelembaban relatif 80-85% selama kurang lebih 1 jam. 

k) Pemanggangan (baking); pada proses ini mula-mula volume adonan akan 

bertambah dalam waktu 5-6 menit pertama kemudian aktivitas yeast akan 

berhenti pada saat suhu adonan mencapai 650C. Selanjutnya, akan terjadi 

karamelisasi gula dan kulit mulai terbentuk.  

l) Depanning, pendinginan dan  pengemasan; roti yang sudah matang tidak 

boleh langsung dikemas sebab dapat membuat roti lembek karena menyerap 

uap air dari panas roti yang terperangkap dalam kemasan. Oleh karena itu 

setelah roti keluar dari oven harus didinginkan lebih dahulu selama ±45-60 

menit pada suhu ruang. Roti yang sudah didinginkan kemudian dibungkus 

dengan kemasan plastik polipropilen dan dikelim menggunakan mesin 

sealer. Tujuan pengemasan adalah untuk melindungi produk dari 

pencemaran baik cemaran kimia, mikrobiologi, ataupun fisik serta 

menghindari pengerasan kulit akibat penguapan kandungan air.  

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan produk roti manis dengan penentuan lama pendinginan 

sebelum pengemasan dilakukan di Perusahaan Roti dan Kue ”ANDALAS”. 

Sedangkan untuk analisa dilaksanakan di Laboratorium Mutu dan Pengolahan 

Hasil Pertanian dan Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada 

bulan Agustus  2008 sampai  Juni  2009. 

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1. Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk analisa adalah Roti manis “ANDALAS”,  

Potato Dextrose Agar (PDA), aquades, larutan buffer pH 4 dan pH 7 serta  pepton 

yang diperoleh di toko Panadia 

3.2.2. Alat 

Adapun peralatan untuk analisa digunakan timbangan analitik (Denver 

Instrumen M-103), kurs porselen, desikator, oven memmert (U Schutzart W-

Germany), penjepit kayu, inkubator, mortar, kompor listrik (Maspion), gunting, 

spatula, pH meter (Hanna Pocket pH meter), RH meter,  pipet mikro 1200-1000 

µL, inkubator (WTC Binder) dan glassware. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu penilaian CPPB Perusahaan 

Roti dan kue ”ANDALAS” dan penentuan lama pendinginan sebelum 

pengemasan untuk menghasilkan roti manis yang memiliki umur simpan yang 

lebih panjang. Untuk tahap penilaian CPPB digunakan metode deskriptif.  



Menurut Rosenberg (1982), penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang diteliti, caranya ialah dengan 

memberikan deskriptif kuantitatif terhadap aspek-aspek yang hendak diamati dari 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul bersifat 

kuantitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan (Suharsini, 1996). Adapun pemilihan Perusahaan 

Roti dan kue ”ANDALAS”sebagai objek penelitian didasarkan atas kesediaan 

pihak pemilik industri. 

  Sedangkan untuk tahap penentuan lama pendinginan menggunakan 

metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan 

dua faktor, faktor 1 terdiri dari 4 level dan faktor 2 terdiri dari 6 level. Percobaan 

diulang sebanyak 3 kali.  

Faktor 1:  Lama pendinginan 

     A1 = pendinginanan 5 menit 

     A2 = pendinginan 10 menit 

    A3 = pendinginan 15 menit 

    A4 = pendinginan 30 menit 

Faktor II :  Lama penyimpanan (hari) 

              B1 = 0 hari 

   B2 = 1 hari 

   B3 = 2 hari 

   B4 = 3 hari 

     B5 = 4 hari 

   B6 = 5 hari 



 Dari kedua faktor yang digunakan akan diperoleh 24 kombinasi perlakuan 

dimana masing-masing akan diulang sebanyak 3 kali. Kombinasi perlakuan yang 

digunakan dapat ditulis seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Kombinasi Perlakuan Lama Pendinginan sebelum Pengemasan 
(menit) dengan Lama Penyimpanan (hari) 

 
Lama 

pendinginan 
(menit) 

Lama penyimpanan (hari) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5 A1B6 
A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A2B5 A2B6 
A3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 A3B5 A3B6 
A4 A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 A4B5 A4B6 

 

A1B1 : pendinginan 5 menit dan penyimpanan 0 hari 

    A1B2 : pendinginan 5 menit dan penyimpanan 1 hari 

    A1B3 : pendinginan 5 menit dan penyimpanan 2 hari 

    A1B4 : pendinginan 5 menit dan penyimpanan 3 hari 

    A1B5 : pendinginan 5 menit dan penyimpanan 4 hari 

   A1B6 : pendinginan 5 menit dan penyimpanan 5 hari 

   A2B1 : pendinginan 10 menit dan penyimpanan 0 hari 

   A2B2 : pendinginan 10 menit dan penyimpanan 1 hari 

    A2B3 : pendinginan 10 menit dan penyimpanan 2 hari 

    A2B4 : pendinginan 10 menit dan penyimpanan 3 hari 

    A2B5 : pendinginan 10 menit dan penyimpanan 4 hari 

    A2B6 : pendinginan 10 menit dan penyimpanan 5 hari 

    A3B1 : pendinginan 15 menit dan penyimpanan 0 hari 

    A3B2 : pendinginan 15 menit dan penyimpanan 1 hari 

    A3B3 : pendinginan 15 menit dan penyimpanan 2 hari 



    A3B4 : pendinginan 15 menit dan penyimpanan 3 hari 

    A3B5 : pendinginan 15 menit dan penyimpanan 4 hari 

    A3B6 : pendinginan 15 menit dan penyimpanan 5 hari 

    A4B1 : pendinginan 30 menit dan penyimpanan 0 hari 

    A4B2 : pendinginan 30 menit dan penyimpanan 1 hari 

    A4B3 : pendinginan 30 menit dan penyimpanan 2 hari 

   A4B4 : pendinginan 30 menit dan penyimpanan 3 hari 

   A4B5 : pendinginan 30 menit dan penyimpanan 4 hari 

   A4B6 : pendinginan 30 menit dan penyimpanan 5 hari 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Penilaian CPPB 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan secara langsung kondisi dan proses 

pengolahan serta melakukan wawancara dengan pihak pengelola Perusahaan Roti 

dan Kue ”ANDALAS”, kemudian diberi nilai mutu sesuai dengan kriteria 

penilaian aspek-aspek yang terdapat pada panduan penilaian CPPB yang diatur 

dalam Surat Keputusan Kepala BPOM RI No:00.05.5.1639 tanggal 30 April 2003.  

3.4.2. Analisa Sampel 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisa sampel sebagai berikut : 

• Analisa kadar air  metode oven kering (Sudarmadji, 1997) 

• Analisa total kapang (Fardiaz, 1993) 

• Analisa pH (AOAC, 1998) 

• Analisa Aw (AOAC, 1980) 

• Organoleptik (kenampakan, aroma, rasa, warna dan tekstur) (Soekarto, 1985) 



Hasil penelitian akan dianalisa ragam dengan perancangan acak kelompok 

(RAK) secara faktorial dan dilanjutkan dengan uji DMRT untuk pengamatan yang 

menunjukkan perbedaan nyata (α=5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          Pencampuran I selama 5 menit 

               

                                                        Pencampuran II selama 20 menit 

   

 

                                                    Pengistirahatan I selama 30 menit 

                                                     Pemotongan menjadi 36 bagiaan 

                                                          Pengisian dan Pencetakan 

                                                    Pengistirahatan II selama 30 menit 

                                                         Pemanggangan 25-30 menit 

                                                      Pendinginan 5; 10; 15; 30 menit  

                                                                    Pengemasan  

 

 

 

                Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Roti Manis 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel roti manis dengan 
pendinginan 5; 10; 15; dan 30 menit 

yang disimpan selama 0-5 hari 

1. uji kadar air 
2. uji aktivitas air 
3. uji pH 
4. uji total kapang 
5. uji penerimaan konsumen ( kenampakan, aroma, rasa, warna 

dan tekstur) 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Hasil Penilaian CPPB 

a. Lingkungan Produksi 

Untuk menetapkan lokasi industri rumah tangga perlu dipertimbangkan 

keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber 

pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan 

pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang 

diproduksinya. Adapun hasil penilaian yang dilakukan terhadap kondisi 

lingkungan Perusahan Roti dan Kue “ANDALAS” dapat dilihat pada Tabel 7 

berikut: 

Tabel 7. Penilaian Lingkungan Produksi 

Group A. Lingkungan Produksi 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Semak 
2 B Tempat sampah 
3 B Sampah 
4 B Selokan                                                                   B 

 
Kondisi lingkungan di luar Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” sudah 

ternilai baik, hal ini terlihat dengan bebasnya halaman toko dari semak belukar 

maupun rumput liar. Selain itu, di sekitar lokasi produksi juga bebas dari sampah 

sebab sampah-sampah yang ada selalu dibiasakan untuk dibuang di tempat 

sampah yang tersedia. Di dalam ruang produksi terdapat satu tempat sampah yang 

tertutup sedangkan di halaman luar juga terdapat satu tempat sampah yang 

terbuka. Untuk aliran air terdapat selokan yang masih berfungsi dengan baik. 

Sehingga secara keseluruhan aspek lingkungan produksi bernilai baik. 

 



b. Bangunan dan Fasilitas  
 
Bangunan dan fasilitas turut menunjang kelancaran proses serta hasil 

produk akhir yang akan dihasilkan. Tabel 8 berikut menyajikan hasil penilaian 

terhadap bangunan dan fasilitas di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS”. 

Tabel 8. Penilaian Bangunan dan Fasilitas  

 
Dari segi bangunan dan fasilitas produksi, secara umum penilaian yang 

diberikan adalah baik walaupun ada beberapa unsur yang masih bernilai cukup 

yaitu konstruksi lantai; konstruksi langit-langit; konstruksi pintu, jendela dan 

lubang angin. Konstruksi lantai dinyatakan cukup karena tidak dibuat miring 

walaupun mudah dibersihkan dan halus tapi tidak licin karena terbuat dari ubin, 

langit-langit juga dibuat membentuk sudut yang tajam sehingga memungkinkan 

penumpukan debu di bagian sudutnya, tetapi cukup mudah dibersihkan. 

Konstruksi pintu dari kayu yang dilapisi cat berwarna terang dan kondisi selalu 

bersih tetapi jendela dan lubang angin tidak tersedia sehingga sirkulasi udara 

hanya berlangsung lewat pintu menuju ruang produksi saja.  

Group B. Bangunan dan Fasilitas  
No. Nilai Butir Penilaian 
1 C Konstruksi lantai 
2 B Kebersihan lantai 
3 B Konstruksi dinding 
4 B Kebersihan dinding 
5 C Konstruksi langit-langit 
6 B Kebersihan langit-langit 
7 C Konstruksi pintu, jendela dan lubang angin 
8 B Kebersihan pintu, jendela dan langit-langit 
9 B Penerangan 
10 B PPPK 
11 B Tempat penyimpanan bahan dan produk 
12 B Tempat penyimpanan bahan bukan pangan          B 



Sedangkan kebersihan lantai selalu terjaga karena selalu dibersihkan setiap 

selesai produksi, kebersihan langit-langit juga selalu diperhatikan walaupun 

frekuensinya tidak setiap hari dibersihkan, konstruksi dinding terbuat dari beton 

dan dicat warna putih sehingga mudah dibersihkan, penerangan cukup terang, 

PPPK tersedia, tempat penyimpanan bahan dan produk serta bahan non pangan 

terpisah sehingga bernilai baik.  

c. Peralatan Produksi 

Konstruksi, tata letak dan kebersihan alat merupakan faktor penting yang 

perlu diperhatikan selama proses produksi. Adapun hasil penilaian peralatan 

produksi di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut ini: 

Tabel  9. Penilaian Peralatan Produksi 

Group C. Peralatan Produksi 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Konstruksi 
2 B Tata letak 
3 B Kebersihan                                                                 B            

 
Peralatan yang digunakan selama proses produksi seperti loyang, 

varimixer, oven, pisau, terbuat dari bahan stainlessteel sehingga tidak berkarat, 

mudah dibongkarpasang dan dibersihkan. Tata letak peralatannya juga mengikuti 

diagram alir proses sehingga memudahkan untuk bekerja. Sedangkan alat  selalu 

dibersihkan/dicuci setelah digunakan sehingga kebersihannya bisa dijaga. Secara 

keseluruhan penilain terhadap peralatan produksi adalah baik. 

d. Suplai Air 

Air yang baik untuk digunakan dalam proses pengolahan adalah air yang 

memenuhi persyaratan air minum seperti tidak berbau, berwarna dan bersih. 



Selain itu, harus dipisahkan penggunaannya dengan air yang dipakai untuk proses 

pembersihan dan sanitasi. Berikut hasil penilaian terhadap suplai air yang 

digunakan di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” yang disajikan pada Tabel 

10 

Tabel 10. Penilaian Suplai Air 

Group D. Suplai Air 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Sumber air 
2 B Penggunaan air 
3 B Air yang kontak langsung dengan air                     B 

 
Air yang digunakan untuk pengolahan dan mencuci alat berasal dari 

sumber yang berbeda. Untuk proses pengolahan dan yang kontak langsung dengan 

bahan pangan bersumber dari air PDAM sedangkan untuk mencuci alat digunakan 

air sumur dan pada tahap pembilasan terakhir digunakan air PDAM baik yang 

mentah ataupun air hangat untuk peralatan yang membutuhkan untuk 

menghilangkan lemak.  

e. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi 

  Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin 

agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah 

terjadinya kontaminasi silang dari karyawan (Wahono, 2007). Hasil observasi 

fasilitas dan kegiatan sanitasi di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” dapat 

dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut 

 

 

 



Tabel 11. Penilaian Fasilitas dan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi 

Group E. Fasilitas dan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Ketersediaan alat 
2 B Tempat cuci tangan 
3 B Jamban/toilet 
4 C Penanggung jawab 
5 B Penggunaan deterjen dan desinfektan              B 
 
Untuk kegiatan hygiene dan sanitasi, alat cuci/kebesihan seperti kain pel, 

sikat ataupun sabun cuci sudah tersedia dan terawat dengan baik. Tempat untuk 

mencuci tangan juga sudah tersedia dan selalu dalam keadaan bersih, 

jamban/toilet terletak berjauhan dari ruang pengolahan dan selalu tertutup dan 

untuk mencuci alat digunakan deterjen  tetapi desinfektan tidak. Akan tetapi untuk 

kegiatan dan pengawasan sanitasi tidak ada yang bertanggung jawab melainkan 

dilaksanakan sendiri-sendiri sehingga dinilai cukup. Namun secara keseluruhan 

untuk group E dinilai baik.  

f. Pengendalian Hama 

Hasil pemantauan terhadap pengendalian hama di Perusahaan Roti dan 

Kue “ANDALAS” dapat dilihat pada Tabel 12 berikut 

Tabel  12. Penilaian Pengendalian Hama 

Group F. Pengendalian Hama 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Hewan peliharaan 
2 B Pencegahan masuknya hama 
3 B Pemberantasan hama                                       B 

 
 Di sekitar area pengolahan Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS tidak 

terdapat hewan peliharaan, namun tetap dilakukan upaya pencegahan hama 

dengan cara memasang kain kasa pada tiap ventilasi yang ada. Begitupun dengan 



barang-barang yang ada tertata dengan rapi sehingga kemungkinan adanya sarang 

tikus bisa dihindari. 

g. Kesehatan dan Hygiene Karyawan 

Kesehatan dan hygiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa 

pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak 

menjadi sumber pencemaran (Wahono, 2007). Tabel 13 berikut menyajikan hasil 

pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan hygiene karyawan 

di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS. 

Tabel 13. Penilaian Kesehatan dan Hygiene Karyawan 

Group G. Kesehatan dan Hygiene Karyawan 

No. Nilai Butir Penilaian 
1 K Pemeriksaaan kesehatan 
2 B Kesehatan karyawan 
3 B Kebersihan badan 
4 B Kebersihan pakaian 
5 B Kebersihan tangan 
6 B Perawatan luka 
7 B Perilaku karyawan 
8 B Perhiasan dan asesoris lainnya                        B 
 
 Data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa tidak ada upaya pemeriksaan 

kesehatan karyawan, akan tetapi bila sedang sakit tidak diikutkan dalam kegiatan 

produksi dan diberi izin untuk istirahat di rumah. Bila terdapat luka disarankan 

untuk dibalut dengan plester. Bila akan melakukan proses produksi karyawan 

membiasakan diri untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun 

yang tersedia dan dibilas sampai bersih dan selama proses tidak makan serta tidak 

menggunakan asessoris dan perhiasan. 

 



h. Pengendalian Proses 

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi 

harus dikendalikan dengan benar. Tabel 14 berikut menyajikan hasil pemantauan 

kegiatan pengendalian proses di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS. 

Tabel 14. Penilaian Pengendalian Proses 

 
Tabel 14 di atas memperlihatkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 

pengendalian proses  di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS. Berdasarkan 

observasi dan penilaian CPPB, unsur penetapan spesifikasi bahan baku sudah 

memenuhi penilaian baik. Bahan baku (raw material) yang digunakan di 

Perusahaan Roti dan Kue ”ANDALAS” dipilih yang berkualitas baik. Hal ini 

sudah sesuai dengan persyaratan dalam Wahono (2007) yang menyebutkan bahwa 

penetapan spesifikasi bahan baku harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi 

bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi pangan yang akan 

dihasilkan, tidak menerima bahan pangan yang rusak serta menggunakan bahan 

tambahan pangan (BTP) yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya. 

Pada unsur penetapan komposisi dan formulasi bahan, observasi dan 

penilaian CPPB di toko ini juga sudah baik sebab komposisi bahan dan komposisi 

formula yang digunakan selalu konsisten. 

Group H.  Pengendalian Proses 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Penetapan spesifikasi bahan baku , komposisi 

dan formulasi 
2 B Bahan  
3 B Penetapan cara produksi yang baku 
4 B Penetapan spesifikasi kemasan 
5 C Penetapan kadaluarsa dan kode produksi       B 



Pada unsur penetapan cara produksi yang baku, observasi dan penilaian 

CPPB di toko ini sudah baik. Penempatan alat-alat produksi untuk proses 

pembuatan roti ataupun produk yang lainnya mengikuti bagan alir produksi baku 

serta penggunaan parameter-parameter produksi seperti waktu dan suhu selalu 

tetap. Hal ini sesuai dengan syarat dalam Aramouni (2001) yang menyebutkan 

bahwa faktor proses seperti waktu, suhu, kelembaban, tekanan dan variasi relevan 

lain harus dikontrol dan didokumentasi secara tepat selain itu prosedur pengujian 

harus selalu disimpan untuk mengecek kualitas dan keamanan produk akhir. 

Menurut Wahono (2007), syarat penetapan cara produksi yang baku adalah harus 

menentukan proses produksi pangan yang baku serta harus membuat bagan 

alirnya atau urut-urutan prosesnya secara jelas. 

Pada unsur penetapan, jenis dan spesifikasi kemasan, hasil penilaian CPPB 

di Perusahaan Roti dan Kue ”ANDALAS” sudah baik yaitu menggunakan 

kemasan plastik jenis Polypropilen (PP) tipis dan ukurannya disesuaikan dengan 

ukuran roti yang akan dikemas sehngga roti dapat terlindungi secara keseluruhan. 

Setelah itupun kemasan diseal agar tertutup rapat. Bagian luar kemasan juga 

dilengkapi dengan informasi tentang nama toko yang memproduksi dan alamat 

serta dicetak dengan warna yang menarik. Aramaouni (2001)  menyebutkan 

bahwa pengemas yang digunakan harus dapat diterima dan mampu memberikan 

perlindungan terhadap produk. Pada kemasan tersebut terdapat tanggal produksi 

saja tanpa kode produksi. 

i. Label Pangan 

Label pangan dapat dikatakan sebagai identitas suatu produk. Hasil 

observasi terhadap kemasan roti manis di Perusahaan Roti dan Kue ”ANDALAS” 



dapat dilihat pada Tabel 15 berikut: 

Tabel 15. Penilaian Label Pangan 

Group I. Label Pangan 

No. Nilai Butir Penilaian 
1 K Persyaratan label                                       K 

 
Dari Tabel 14. di atas dapat dijelaskan bahwa pada kemasan hanya 

terdapat nama perusahaan, alamat, rasa dan tanggal produksi tetapi kode produksi 

atau tanggal kadaluarsa tidak diinformasikan sehingga kurang memenuhi syarat 

pelabelan pangan dan dinilai kurang. Menurut Wahono (2007), persyaratan 

penetapan keterangan lengkap tentang produk yang dihasilkan sebagai berikut : 

� Harus menentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan. 

� Harus menentukan tanggal kadaluarsa. 

� Harus mencatat tanggal produksi. 

Ada beberapa cara untuk menuliskan tanggal kadaluarsa produk. Menurut 

Anonymous (2007), dapat digunakan istilah use by date dimana produk tidak 

dapat dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan setelah tanggal yang 

tercantum terlewati sedangkan penggunaan best before date digunakan apabila 

produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat 

setelah tanggal yang tercantum terlewati. Cara penulisan lain yang dapat 

digunakan adalah batas sebelum penarikan (pull date) yaitu tanggal terakhir yang 

dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk sehingga memiliki jangka 

waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami 

kerusakan. 

 

 



j.  Penyimpanan 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan di Perusahaan Roti dan Kue 

”ANDALAS” tertera pada tabel 16 di bawah ini. 

                      Tabel 16. Penilaian Penyimpanan 

  
 Penyimpanan bahan baku dan produk jadi di Perusahaan Roti dak kue 

”ANDALAS” ditempatkan secara terpisah agar tidak terjadi kontaminasi satu 

sama lain. Kemudian untuk tata cara penyimpanan bahan pangan maupun produk 

sudah mengacu pada sistem FIFO (first in first out) sehingga tidak ada bahan atau 

produk yang sampai kadaluarsa dalam penyimpanan. Begitupun kemasan 

disimpan terpisah dengan bahan mentah ataupun produk akhir. Alat-alat juga 

disimpan pada tempat awal dan dalam keadaan bersih sehingga memudahkan 

penggunaan selanjutnya.           

Menurut Advancing Food Safety (2006) juga disebutkan beberapa 

persyaratan penyimpanan yang baik untuk bahan kimia, peralatan, bahan 

pengemas dan produk, yaitu : 

� Semua bahan kimia berbahaya, cairan pembersih lantai, desinfektan harus 

disimpan di tempat yang jauh dari tempat bahan pangan dan produk. 

� Semua peralatan proses harus diletakkan beberapa sentimeter di atas lantai 

saat tidak digunakan. 

Group J. Penyimpanan 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Penyimpanan bahan dan  produk 
2 B Tata cara penyimpanan 
3 B Penyimpanan bahan berbahaya 
4 B Penyimpanan label dan kemasan 
5 B Penyimpanan peralatan                                  B 



� Semua bahan pengemas harus disimpan di tempat yang bersih dan kering. Jika 

ada pengemas bentuk terbuka maka harus diberi penutup dimanapun yang 

memungkinkan. 

� Semua produk disimpan di lemari pendingin, jauh dari lantai di dalam wadah 

dan suhu yang memadai. 

k. Penanggung jawab 

 Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap 

proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk 

pangan yang bermutu dan aman. Tabel 17 berikut menyajikan hasil pengamatan 

terhadap tindakan pengawasan proses produksi di Perusahaan Roti dan Kue 

”ANDALAS” 

Tabel 17. Penilaian Penanggung Jawab 

 
Pada awalnya pihak pemilik menjadi penanggung jawab proses produksi, 

namun karena karyawan yang dipekerjakan sudah lama bekerja di tempat tersebut 

maka karyawan bertanggung jawab terhadap tiap proses yang ditangani tapi tetap 

ada pengawasan dari pemilik sebagai pihak yang benar-benar memahami tiap 

proses. 

l. Penarikan Produk  

Hasil pemeriksaan tindakan penarikan produk yang akan mengalami 

kadaluarsa ditunjukkan Tabel 18 di bawah ini   

 

Group K. Penanggung Jawab 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 C Penanggung jawab 
2 B Pengawasan                                                    B 



Tabel 18. Penilaian Penarikan Produk 

 
 Masa kadaluarsa produk roti manis oleh Perusahaan Roti dan Kue 

“ANDALAS” adalah 3 hari meskipun tidak dicantumkan di kemasan. Namun 

karena pelanggan selalu menginginkan produk yang masih baru (fresh) jika ada 

produk yang tidak laku setelah 1 hari akan ditarik  untuk diolah kembali salah 

satunya dijadikan roti kering ataupun diberikan kepada karyawan.  

m. Pencatatan dan Dokumentasi 

Berikut disajikan hasil observasi pencatatan dan dokumentasi selama 

proses di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” pada Tabel 19. 

Tabel 19. Penilaian Pencatatan dan Dokumentasi 

 
Dari tabel 18 di atas bisa diuraikan bahwa pihak industri tidak melakukan 

pencatatan dan dokumentasi terhadap penerimaan bahan pangan dan produk akhir 

yang dihasilkan sehingga dinilai masih kurang. 

n. Pelatihan Karyawan 

Hasil observasi terhadap pengetahuan karyawan tentang cara-cara 

produksi pangan yang baik dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Penilaian Pelatihan Karyawan 

Group L. Penarikan Produk 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 B Penarikan produk                                           B 

Group M. Pencatatan dan Dokumentasi 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 K Pencatatan dan dokumentasi 
2 K Penyimpanan catatan dan dokumentasi         K 

Group N. Pelatihan Karyawan 
No. Nilai Butir Penilaian 
1 C Pengetahuan karyawan                              C 



Hasil penilaian tentang pelatihan karyawan bernilai kurang  yang berarti 

bahwa walaupun pemilik/penanggung jawab Perusahaaan Roti dan Kue 

“ANDALAS” telah mengikuti penyuluhan CPPB tetapi jarang mengajarkannya 

kepada karyawan. 

Perusahaaan Roti dan Kue “ANDALAS hanya menggunakan seorang 

tenaga karyawan dalam membantu kelancaran proses produksi sehari-hari. 

Pemilik sekaligus pengelola memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman 

yang memadai tentang cara produksi makanan yang sehat dan aman. Pelatihan 

karyawan hanya  dilakukan secara lisan dan dengan memberikan beberapa contoh. 

Untuk pelatihan yang lebih lengkap seperti tentang praktek sanitasi dan hygiene 

tidak dilakukan secara khusus. Pihak pemilik pernah mengikuti seminar ataupun 

penyuluhan CPPB tapi kurang diinformasikan dan mengajarkan ke karyawannya.        

 

4.2. Pemilihan Waktu Pendinginan  

Karakter mutu roti manis dapat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, 

komposisi bahan, proses pengolahan dan pengemasan. Salah satu faktor yang 

penting untuk diperhatikan adalah suhu. Pencapaian suhu yang tepat juga akan 

berhubungan dengan waktu yang digunakan untuk mendinginkan roti manis 

sebelum dikemas. Roti manis sebaiknya dikemas segera setelah mencapai suhu 

350C dan dapat dicapai dengan pendinginan selama ±60 menit pada suhu ruang 

(Anonymous, 2006). Roti yang dikemas pada suhu yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan roti cepat ditumbuhi kapang/jamur karena kelembaban yang tinggi 

akibat penguapan kandungan air dalam kemasan. Sebaliknya bila pendinginan 

terlalu lama dan suhu produk terlalu rendah akan mengakibatkan roti menjadi 



keras karena kandungan air pada produk menguap ke lingkungan. Kondisi sanitasi 

pekerja, peralatan dan lingkungan harus benar-benar dijaga dalam kondisi bersih, 

tersanitasi dan hygienis sehingga dapat menghasilkan produk yang aman 

dikonsumsi dan memiliki umur simpan yang panjang. 

Dengan pertimbangan suhu dan waktu di atas maka pemilihan lama 

pendinginan roti manis sebelum dikemasa untuk penelitian ini adalah 5 menit; 6 

menit; 10 menit; 15 menit dan 30 menit. 

  

4.3. Sifat Kimia Roti Manis selama Penyimpanan 

4.3.1. Kadar air 

Hasil analisa kadar air pada roti manis yang diamati selama 6 hari dengan 

4 kondisi pendinginan yang berbeda (Lampiran 2) berkisar antara 33,06% – 

38,924%. Nilai ini masih memenuhi nilai standar kadar air roti manis yang 

ditetapkan dalam SNI 01-3840-1995 yaitu sebesar 40%. Berikut diperoleh grafik 

kecenderungan rata-rata kadar air roti manis (Gambar 3). 

       

    Gambar 3. Grafik Perubahan Kadar Air Roti Manis dengan Lama   
Pendinginan sebelum Dikemas (menit) dan Lama penyimpanan (hari) yang 

Berbeda 
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa semakin lama 

pendinginan roti manis kadar airnya semakin menurun sedangkan lama 

penyimpanannya mengakibatkan peningkatan kadar air. Hal ini dimungkinkan 

selama pendinginan, kadar air roti manis akan ikut menguap sehingga semakin 

lama pendinginan kadar air akan semakin berkurang sedangkan selama 

penyimpanan akan terjadi transfer uap air dari lingkungan ke produk dengan cara 

menyerap uap air dari lingkungan untuk menyimbangkan kondisi. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Purnomo (1995) bahwa peningkatan atau penurunan 

kadar air suatu bahan pangan selama penyimpanan merupakan dampak dari 

kecenderungan adanya perbedaan kelembaban udara produk dengan kelembaban 

udara di sekitarnya. Ditambahkan pula oleh Gunardi (1991) bahwa peningkatan 

kadar air produk selama penyimpanan dipengaruhi oleh permeabilitas kemasan 

yang dipakai. Kemasan yang digunakan untuk roti manis adalah kemasan plastik 

Polipropilen (PP) yang memiliki koefisien permeabilitas uap air sebesar 680 x 10-

1[mL(STP)cmcm-2s-2(cmHg-1)] dengan ketebalan 0,14 mm. Susanto dan Sucipto 

(1994) mengungkapkan PP merupakan kemasan plastik yang sering digunakan 

sebagai pengemas makanan karena kekuatan dan ketahanan kikisnya lebih tinggi, 

lebih mengkilap serta permukaannya halus serta tahan terhadap uap air; lemak dan 

gas bila dibandingkan HDPE. Selain itu, peningkatan kadar air selama 

penyimpanan juga dapat disebabkan oleh peningkatan aktivitas mikroorganisme 

yang terdapat pada bahan pangan tersebut.  

Adapun hasil pengujian ANOVA diperoleh bahwa kedua perlakuan yaitu 

lama pendinginan sebelum pengemasan (menit) dan lama penyimpanan (hari) 

tidak memberikan hasil yang berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar air roti 



manis pada  taraf keragaman 5%. (Lampiran 2). Demikian pula interaksi antara 

kedua perlakuan tersebut menghasilkan nilai yang tidak berpengaruh nyata. 

4.3.2. Aktivitas Air (Aw) 

Hasil analisa perubahan aktivitas air (Aw) pada roti manis yang diberi 

perlakuan lama pendinginan sebelum pengemasan (menit) dan lama penyimpanan 

(hari) berkisar antara 0,81-0,84 (Lampiran 3). Berikut diperoleh grafik 

kecenderungan rata-rata Aw pada roti manis (Gambar 4).  

 

Gambar 4. Grafik Perubahan Aw Roti Manis Manis dengan Lama 
Pendinginan sebelum Dikemas (menit) dan Lama penyimpanan (hari) yang 

Berbeda 
 

Dari grafik di atas terlihat bahwa semakin lama pendinginan roti manis, 

Aw semakin tinggi dan semakin lama disimpan Aw roti manis juga semakin 
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produk tinggi walaupun kadar airnya rendah. Hal ini diduga berhubungan dengan 

kandungan air yang masih terdapat pada produk yang tidak dapat hilang dengan 

proses panas pada saat pengukuran kadar air roti manis. Adanya kandungan air ini 

dapat digunakan oleh kapang atau mikroba lain untuk melakukan metabolismse. 

Selain itu, proses penyerapan air dari lingkungan ke dalam kemasan roti manis 

selama penyimpanan juga menyebabkan peningkatan Aw produk. Penyimpanan 

pada suhu kamar memudahkan terjadinya penyerapan air dari lingkungan 

(Fennema, 1995). Pada umumnya peningkatan Aw akan mampu meningkatkan 

kecepatan reaksi. Purnomo (1995) mengungkapkan bahwa keadaan air dalam 

bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Aw 

bahan pangan akan cenderung untuk seimbang dengan Aw lingkungan.  

 Aktivitas air dapat diartikan sebagai jumlah air bebas yang dapat 

digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan aktivitas metabolismenya. 

Melihat rata-rata Aw roti manis hasil analisa dapat diketahui bahwa kondisi 

tersebut merupakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroba 

terutama kapang. Hal ini didukung oleh pernyataan Fardiaz (1994) bahwa Aw 

minimum pertumbuhan kapang adalah 0,8. Aktivitas air suatu bahan merupakan 

faktor yang memegang peranan penting terhadap mutu bahan pangan terutama 

selama penyimpanan (Belitz and Grosch, 1989). 

Hasil analisa ANOVA (Lampiran 3) diperoleh bahwa perlakuan lama 

pendinginan (menit) dan lama penyimpanan (hari) serta interaksi keduanya 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap perubahan Aw roti manis pada 

tingkat keragaman α = 0,05. Berikut tabel rerata Aw roti manis pengaruh interaksi 

kedua perlakuan (Tabel 20). 



 Tabel 20. Rerata Aw Roti Manis Pengaruh Interaksi Lama pendinginan 
sebelum Pengemasan (menit) dengan Lama Penyimpanan (hari) 

Keterangan : adanya notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata 

Dari tabel di atas terlihat bahwa interaksi antara perlakuan lama 

pendinginan sebelum pengemasan (menit) dengan lama penyimpanan (hari) 

memiliki nilai yang berbeda nyata. Hasil yang berbeda dengan pengujian pada 

kadar air yang tidak berbeda nyata. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh selang 

nilai DMTR pada analisa Aw sangat  sempit sehingga perubahan Aw yang kecil 

sekalipun akan memberikan nilai yang berbeda nyata.   

 

Perlakuan 
Rerata DMRT 5% Lama pendinginan 

(menit) 
Lama penyimpanan 

(hari) 
5 0 0,81a 0,00074 
5 1 0,81a 0,00077 
5 2 0,81a 0,0008 
10 0 0,81b 0,00082 
10 2 0,812c 0,00084 
10 1 0,813d 0,00085 
5 3 0,817ef 0,00086 
5 4 0,82fg 0,00086 
10 3 0,82fg 0,00087 
10 4 0,82fg 0,00088 
15 0 0,82fg 0,00088 
30 0 0,82fg 0,00088 
15 1 0,822h 0,00089 
15 2 0,825i 0,00089 
30 1 0,827j 0,00089 
5 5 0,828k 0,0009 
10 5 0,83l 0,0009 
15 3 0,83mn 0,0009 
30 2 0,83n 0,0009 
15 4 0,832o 0,0009 
30 3 0,833p 0,0009 
15 5 0,835q 0,0009 
30 4 0,84rs 0,0009 
30 5 0,84s 0,0009 



4.3.3. pH 

 pH merupakan parameter penting untuk bahan pangan yang bersifat semi 

basah seperti roti manis karena bahan pangan jenis ini sangat mudah 

terkontaminasi oleh mikroorganisme. Gaman dan Sherington (1994) menyatakan 

pH merupakan ukuran keasaman suatu larutan yang diturunkan dari konsentrasi 

ion H suatu larutan dimana apabila pH tinggi konsentrasi H akan rendah dan 

sebaliknya bila pH rendah konsentrasi H akan tinggi.  

Hasil pengukuran terhadap pH roti manis yang didinginkan pada empat 

kondisi yang berbeda selama 5 hari penyimpanan berkisar antara 5,97-6,37 dan 

grafiknya dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini 

 

Gambar 5. Grafik Perubahan pH Roti Manis dengan Lama Pendinginan 
sebelum Dikemas (menit) dan Lama penyimpanan (hari) yang Berbeda 

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan lama pendinginan 

sebelum pengemasan pH roti manis tidak berhubungan linier dengan perubahan 

pH sedangkan peningkatan lama penyimpanan menyebabkan pH roti manis ikut 

meningkat. Tidak adanya hubungan yang linier antara lama pendinginan dan pH 

roti manis dimungkinkan disebabkan oleh ketidakseragaman dalam penggunaan 

sampel, ada sampel yang saat dianalisa bagian isinya (keju) tidak diikutkan  dan 
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ada yang ikut teranalisa. Sedangkan peningkatan pH yang seiring dengan 

bertambah lamanya waktu penyimpanan kemungkinan disebabkan oleh adanya 

peningkatan aktivitas air dan kadar air pada produk. Selain itu, peningkatan pH 

juga dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah produk yang bersifat basa 

seperti hasil pemecahan protein menjadi senyawa-senyawa nitrogen oleh mikroba 

(Astawan dan Widayat, 1999).  

Berdasarkan hasil analisa ANOVA (Lampiran 4), pengaruh interaksi lama 

pendinginan sebelum pengemasan (menit) dengan lama penyimpanan (hari) 

menunjukkan hasil yang berpengaruh nyata dan dapat dilihat pada Tabel. 21 

berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 21. Rerata pH Roti Manis Pengaruh Interaksi Lama Pendinginan 
sebelum Pengemasan (menit) dengan Lama Penyimpanan (hari) 

Keterangan : adanya notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata 

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa interaksi yang memberikan beda 

yang sangat nyata adalah interaksi perlakuan pendinginan 10 menit dan 

penyimpanan hari ke-5 dengan pH sebesar 6,367.  

4.4. Sifat Mikrobiologis 

 Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan kapang 

dengan waktu pendinginan yang berbeda mengalami peningkatan seiring 

Perlakuan  
Rerata 

DMRT 
5% Lama pendinginan 

(menit) 
Lama penyimpanan 
(hari) 

5 0 5,967a 1,909 
5 1 6,000a 1,976 
30 0 6,000a 2,073 
5 2 6,033ab 2,117 
10 0 6,033ab 2,154 
10 1 6,033ab 2,184 
15 0 6,033ab 2,208 
30 1 6,033ab 2,228 
15 1 6,067bc 2,241 
30 2 6,067bc 2,244 
30 3 6,100cd 2,55 
15 2 6,100cd 2,278 
5 3 6,133de 2,281 
10 2 6,133de 2,298 
15 3 6,133de 2,305 
5 4 6,200f 2,116 
10 3 6,200gh 2,318 
15 4 6,200gh 2,325 
30 4 6,233gh 2,328 
10 4 6,267h 2,328 
15 5 6,267i 2,328 
30 5 6,267j 2,328 
5 5 6,333k 2,328 
10 5 6,367l 2,328 



meningkatnya waktu pendinginan, begitu pun halnya dengan lama penyimpanan 

menghasilkan pertumbuhan kapang yang semakin tinggi seiring dengan semakin 

lamanya waktu penyimpanan. Kecenderungan peningkatannya berkisar pada 

1x101-1,8x102 CFU/gram dimana nilai ini masih dibawah standar yang ditetapkan 

dalam SNI-01-840-1995 yaitu 1x104 dan grafik log pertumbuhan kapang pada roti 

manais dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini 

 

Gambar 6. Grafik Log Pertumbuhan Kapang pada Roti Manis dengan Lama 
Pendinginan sebelum Dikemas (menit) dan Lama Penyimpanan (hari) 

yang Berbeda 

Kapang dapat tumbuh optimal pada kondisi lingkungan yang cocok. 

Fardiaz (1992) menyatakan pertumbuhan kapang biasanya berjalan dengan lambat 

bila dibandingkan dengan jenis mikroorganisme lainnya. Pada kondisi 

pertumbuhan yang memungkinkan semua mikroorganisme untuk tumbuh, kapang 

akan kalah bersaing dengan bakteri dan khamir untuk tumbuh dan berkembang.  

Dari  hasil analisa ANOVA  (Lampiran 5) diperoleh bahwa perlakuan 

lama pendinginan (menit) dan lama penyimpanan (hari) serta interaksi keduanya 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan kapang pada roti manis 

pada ( α = 0,05). Berikut tabel rerata pertumbuhan kapang roti manis pengaruh 

kedua perlakuan (Tabel 22) 
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Tabel 22. Rerata Total  Kapang (log CFU/g) Roti Manis Pengaruh Interaksi                 
Lama Pendinginan sebelum Pengemasan (menit) dengan Lama 

Penyimpanan (hari) 

Perlakuan 
Rerata DMRT 5% Lama pendinginan 

(menit) Lama penyimpanan (hari) 

5 

0 1a 1,909 
1 1a 1,976 
2 1a 2,073 
3 1a 2,117 
4 1a 2,154 
5 1a 2,184 

10 

0 1,301a 2,208 
1 1,301a 2,228 
2 1,301a 2,241 
3 1,301a 2,244 
4 1,301a 2,55 
5 1,477a 2,278 

15 

0 1,477a 2,281 
1 1,477a 2,298 
2 1,477a 2,305 
3 1,602a 2,116 
4 1,602a 2,318 
5 1,602a 2,325 

30 

0 1,699a 2,328 
1 1,699a 2,328 
2 1,699b 2,328 
3 1,903b 2,328 
4 1,903b 2,328 
5 2,2558c 2,328 

Keterangan : adanya notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata 
 

     Adanya peningkatan pertumbuhan kapang selama penyimpanan roti manis 

kemungkinan disebabkan oleh ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan 

yang memungkinkan kapang untuk tumbuh. Peningkatan kadar air dan aktifitas air 

selama penyimpanan akan mendorong pertumbuhan mikroba yang sangat pesat. 

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, selama penyimpanan 

roti manis terjadi peningkatan Aw, kadar air dan pH produk. Menurut Fardiaz 



(1992), beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kapang adalah Aw, 

suhu, pH dan sumber makanan.   

Kapang memiliki Aw minimum sebesar 0,8; bersifat mesofil dengan suhu 

optimum ±300C – 400C, bersifat aerobik, tumbuh pada kisaran pH 2 - 8,5 dan 

dapat menguraikan komponen makanan yang kompleks menjadi yang sederhana 

(Winarno, 1994). Pertumbuhan kapang pada bahan pangan ditandai dengan 

terbentuknya miselium. Kapang dapat menggunakan berbagai komponen 

makanan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks karena kapang dapat 

memproduksi enzim hidrolitik (amilase, pektinase, proteinase dan lipase). Oleh 

karena itu, kapang dapat tumbuh pada makanan yang mengandung pektin, pati 

protein atau lemak.  

4.5.  Respon Panelis terhadap Daya Terima Roti Manis Akibat Perlakuan  
Pendinginan yang Berbeda selama Penyimpanan 

 
Dalam melakukan penilaian terhadap kualitas suatu produk roti manis 

selama penyimpanan, salah satu penilaian yang dapat dilakukan adalah pengujian 

terhadap karakteristik internalnya seperti warna, tekstur, aroma dan rasa  serta 

kenampakan umum (Hadi, 2006). Penilaian parameter-parameter ini dapat 

dilakukan dengan pengujian terhadap panelis dengan jumlah yang tergantung pada 

tingkat pengetahuan dan kepekaan terhadap parameter yang diujikan (panelis 

terlatih, panelis semi terlatih dan panelis tak terlatih). Metode pengujian 

organoleptik yang digunakan adalah uji penerimaan. Pada pengujian ini 

digunakan panelis tidak terlatih (mahasiswa) sebanyak 20 orang. Keempat sampel  

diuji setiap hari sampai 50% panelis menyatakan menolak produk roti manis dan 

diperoleh hasil bahwa penyimpanan roti manis maksimal selama 5 hari (pada 



penyimpanan hari ke-5 roti manis dengan semua perlakuan sudah ditolak oleh 

panelis). Penyimpanan roti manis dilakukan pada suhu kamar (27-280C) dan 

disimpan dalam kedaan dikemas dan dikelim. Hasil pengamatan ini akan 

digunakan untuk menentukan umur simpan roti manis berdasarkan penolakan 

panelis terhadap produk.  

Roti yang berkualitas memiliki karakteristik eksternal tertentu seperti 

volume yang cukup, warna kulit luar cokelat kekuningan, bentuk simetris dan 

kulit roti yang tipis. Sedangkan karakteristik internalnya meliputi warna crumb 

yang cerah, pori yang seragam, tekstur halus dan lembut serta tidak bersifat 

remah, aroma khas roti yang segar, rasa yang memuaskan dan tidak meninggalkan 

after taste yang tidak menyenangkan, tidak keras dan lengket di mulut (Hadi, 

2006). Adapun ciri-ciri roti manis yang tidak baik dan sudah tidak layak untuk 

dikonsumsi adalah kebalikan dari karakteristik roti manis yang berkualitas seperti 

terdapat pertumbuhan jamur pada permukaan kulit, kisut, aroma yang kurang 

menyenangkan (tengik atau basi), rasa yang asam serta tekstur yang keras. Pada 

umumnya konsumen akan menolak produk roti manis berdasarkan ciri-ciri 

tersebut.  

Warna roti ditentukan oleh warna kulitnya yaitu warna cokelat 

kekuningan. Warna ini terbentuk dari reaksi Maillard. Reaksi Maillard terjadi 

karena pemanasan yang menyebabkan terbukanya sisi aktif beberapa asam amino 

dan terjadi reaksi dengan gula reduksi yang akan berakhir dengan terbentuknya 

melanoidin (warna cokelat) (He and Hoseney, 1991).  

Aroma roti manis yang baik menurut Hadi (2006) adalah gabungan aroma 

gandum, ragi dan komponen lemak yang terdapat pada roti manis. Adanya proses 



pemanggangan akan mendegradasi senyawa folatil sehingga menghasilkan 

sejumlah besar komponen aroma (Fellow, 1990). Jenis aroma yang dihasilkan 

tergantung pada kombinasi khusus dari lemak, asam amino dan gula yang terdapat 

pada permukaan makanan.  

Aroma erat kaitannya dengan rasa, jika aroma menyenangkan 

kemungkinan besar rasa dari suatu produk akan enak. Rasa dari suatu bahan 

pangan dapat dipengaruhi penambahan bahan-bahan selama proses pengolahan. 

Penilaian rasa dari setiap orang akan dipengaruhi juga oleh tingkat kesukaannya. 

Hasil penilaian daya terima panelis terhadap parameter mutu indrawi roti 

manis selama penyimpanan memberikan hasil bahwa roti manis secara umum 

masih diterima oleh konsumen hingga penyimpanan hari ke-4 kecuali pada roti 

manis yang didinginkan selama 30 menit sebelum dikemas sudah ditolak panelis 

pada penyimpanan hari ke-4. Data pengujian respon panelis terhadap daya terima 

roti manis selama penyimpanan (Lampiran 6) menunjukkan bahwa hingga 

penyimpanan hari ke-3, 100 % panelis masih menerima roti manis. Pada 

penyimpanan hari ke-4 panelis mulai ada yang menolak parameter mutu roti 

manis. Roti manis yang didinginkan selama 10 menit memperoleh respon terbaik 

dari panelis dengan tingkat penerimaan sebesar 95% (19 orang) pada hari 

penyimpanan ke-4 diikuti roti manis yang didinginkan selama 15 dan 5 menit 

masing-masing dengan persentase penerimaan terturut-turut sebesar 85% (17 

orang) dan 76% (15 orang) sedangkan roti manis yang didinginkan selama 30 

menit dinyatakan sudah ditolak panelis pada penyimpanan hari ke-4 dengan 

respon penerimaan panelis hanya sebesar 35% (7 orang). Alasan utama mereka 

melakukan penolakan terhadap roti manis dikarenakan kenampakan roti manis 



yang sudah berjamur ditandai dengan adanya spot berwarna putih atau hijau pada 

permukaan luar roti manis. Alasan lainnya karena roti manis sudah mengalami 

penyimpangan aroma dan rasa (tengik dan asam) serta mulai mengeras. Menurut 

Winarno (1992) sebagian besar pati yang telah mengalami gelatinisasi apabila 

disimpan atau didinginkan akan membentuk endapan kristal akibat terganggunya 

ikatan antara air dan molekul amilosa selama penyimpanan. Pengerasan juga 

diduga disebabkan proses sineresis. Pemilihan bahan yang berkualitas dalam 

proses pembuatan roti manis dapat membantu mempertahankan keempukan roti 

selama penyimpanan seperti penggunaan shortening karena membantu 

mengontrol penguapan kandungan air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

• Hasil observasi yang dilakukan di Perusahaan Roti dan Kue “ANDALAS” 

menunjukkan bahwa dari 14 aspek penilaian CPPB yang terdiri dari group 

utama dan group pendukung terdapat 1 butir penilaian yang “Kurang” 

pada group utama meskipun pada  group pendukung hanya terdapat 3 nilai 

“Kurang” sehingga nilai mutu yang dihasilkan adalah “Kurang” 

• Berdasarkan hasil uji DMRT pada parameter kimia dan mikrobiologi, lama 

pendinginan sebelum pengemasan (menit) dan lama penyimpanan (hari) 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan kadar air roti 

manis tetapi berpengaruh sangat nyata terhadap aktivitas air, pH dan total 

kapang roti manis pada taraf 5%. 

• Berdasarkan hasil uji organoleptik, daya terima panelis terhadap roti manis 

berlaku hingga hari penyimpanan ke-4 untuk roti manis yang didinginkan 

dengan kipas angin selama 10, 15 dan 5 menit masing-masing dengan 

respon penerimaan berturut-turut sebesar 95% (19 orang), 85% (17 orang) 

dan 76% (15 orang) sedangkan roti manis yang didinginkan selama 30 

menit sudah ditolak panelis pada penyimpanan hari ke-4 dengan respon 

diterima kurang dari 50% yaitu sebesar 35% (7 orang) 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Untuk pihak industri 

• Perlu dilakukan upaya peningkatan penerapan CPPB terutama untuk aspek 

kesehatan dan hygiene karyawan dan pengendalian proses yang 



merupakan kelompok utama dalam penilaian CPPB serta aspek bangunan 

dan fasilitas, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, label pangan, 

penanggung jawab, pencatatan dan dokumentasi serta pelatihan karyawan  

5.2.2. Untuk penelitian selanjutnya 

• Melakukan analisa terhadap roti manis dengan isi yang berbeda-beda 

• Perlu dilakukan pengukuran suhu pada tiap perlakuan 

• Melakukan pendugaan umur simpan roti manis dengan metode lainnya 
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Lampiran 1. ProsedurAnalisa  

A. Analisa Kadar Air Metode Kering (Sudarmadji dkk, 1997) 

a) Timbang contoh yang telah berupa serbuk atau bahan yang sudah 

dihaluskan sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang yang telah 

diketahui beratnya 

b) Kemudian keringkan dalam oven pada suhu 100-1050C selama 3-5 

jam. Setelah itu, dinginkan dalam desikator sekitar 30 menit dan 

timbang beratnya. Panaskan lagi dalam oven selama 30 menit, 

dinginkan dalam desikator dan timbang lagi. Perlakuan ini diulangi 

sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg) 

c) Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

             Kadar air (%) = %100x
lberatsampe

beratakhirberatawal −
 

B. Analisa Aktivitas Air (AOAC, 1980) 

a) Penimbangan dengan seksama 2 gram contoh dalam petridish 

(tanpa tutup) 

b) Higrometer ditutup lalu bungkus rapat dengan plastik 

c) Setelah 1 jam dilakukan pembacaan angka pada higrometer 

d) Perhitungan dilakukan dengan rumus 

            Aw = 
100

RH
 

 

 



C. Analisa pH (AOAC, 1998) 

a) pH meter distandarisasi dengan larutan buffer pH 4 dan 7 

b) Penempatan sampel yang akan dianalisa dalam gelas beaker dan 

ditentukan pHnya 

D. Analisa Total Kapang (Fardiaz, 1992) 

a) Sampel diencerkan dengan larutan  pepton 1:9 

b) Pengenceran dengan seri pengenceran 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 

c) Pipet 1 mL dari masing-masing pengenceran ke dalam cawan petri 

steril, untuk 1 perlakuan 2 cawan petri (duplo) 

d) Media PDA steril dituangkan ke dalam cawan petri  sebanyak 12-

15 mL. Cawan petri digoyang dengan hati-hati dan dibiarkan 

membeku 

e) Bungkus cawan petri dengan kertas payung dalam posisi terbalik, 

kemudian biarkan dalam suhu ruang 300C selama 48 jam 

f) Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung 

koloni 

g) Hitung angka total kapang dalam 1 gram dengan mengalikan 

jumlah koloni rata-rata dengan faktor pengenceran yang digunakan 

dengan satuan Coloni Forming Unit/gram (CFU/g) atau 

koloni/gram 

Untuk melaporkan hasil analisa mikrobiologi dengan cara hitungan 

cawan digunakan suatu standar yang disebut Standard Plate Count (SPC) 

sebagai berikut: 



a) Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung koloni 

antara 30-300 

b) Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu 

kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan 

dapat dihitung sebagai satu koloni 

c) Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal 

dihitung sebagai satu koloni 

E. Uji organoleptik (Soekarto, 1985) 

a) Pengujian organoleptik meliputi kenampakan, aroma, rasa, warna 

dan tekstur menggunakan panelis 

b) Menyiapkan form penilaian uji organoleptik  

c) Tiap sampel diberikan kepada panelis  sebanyak 20 orang (panelis 

tidak terlatih) 

d) Data ditabulasikan dan dihitung untuk memperoleh kesimpulan 

ditolak atau diterima oleh panelis 



Lampiran 2. Data Hasil Analisa Kadar Air (%) 
 
Tabel data 

Perlakuan 
 

 
Ulangan 

 
Total 

 
Rerata 

 
I II III 

AI 

BI 35,201 35,99 36,001 107,192 35,731 
B2 36,87 36,213 36,429 109,512 36,504 
B3 38,592 38,901 37,99 115,483 38,494 
B4 38,272 38,269 38,004 114,545 38,182 
B5 38,5 38,031 38,52 115,051 38,350 
B6 38,997 38,893 38,881 116,771 38,924 

A2 

B1 34,926 34,665 34,748 104,339 34,780 
B2 35,58 35,017 35,149 105,746 35,249 
B3 36,374 36,302 36,299 108,975 36,325 
B4 36,893 36,302 36,019 109,214 36,405 
B5 37,001 36,999 36,05 110,05 36,683 
B6 37,529 37,221 36,896 111,646 37,215 

A3 

B1 34,737 34,523 34,443 103,703 34,568 
B2 35,438 35,079 35,079 105,596 35,199 
B3 36,106 35,881 36,116 108,103 36,034 
B4 36,393 36,099 36,091 108,583 36,194 
B5 36,595 36,236 36,472 109,303 36,434 
B6 36,809 36,991 36,847 110,647 36,882 

A4 

B1 32,891 33,277 33,025 99,193 33,064 
B2 33,148 33,206 33,311 99,665 33,222 
B3 33,89 33,807 33,769 101,466 33,822 
B4 34,003 34,079 34,105 102,187 34,062 
B5 34,208 34,119 34,042 102,369 34,123 
B6 34,46 34,32 34,129 102,909 34,303 

Total 863,413 860,42 858,415 2582,248 
  

Tabel Dua Arah 

Perlakuan B1 B2 B3 B4 B5 B6 Total Rerata  
A1 107,192 109,512 115,483 114,545 115,051 116,771 678,554 37,697 
A2 104,339 105,746 108,975 109,214 110,05 111,646 649,97 36,109 
A3 103,703 105,596 108,103 108,583 109,303 110,647 645,935 35,885 
A4 99,193 99,665 101,466 102,187 102,369 102,909 607,789 33,766 

Total  414,427 420,519 434,027 434,529 436,773 441,973 2582,248 
Rerata  34,536 35,043 36,169 36,221 36,398 36,831 

  
  



Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-hit 
F-tabel 

0,05 0,01 
Kelompok 2 0,527 0,264 

 
3,3 5,1 

Perlakuan 23 192,434 8,367 0,149tn 1,78 2,26 
A 3 140,824 46,941 0,839tn 2,81 4,24 
B 5 13,46 2,692 0,048tn 2,42 3,44 

AB 15 38,15 2,543 0,045tn 1,89 2,46 
Galat 46 2573,779 55,952 

   
Total 48 2765,686 

    



        Uji DMRT 5% Kadar Air 

 
33,06 33,22 33,82 34,06 34,12 34,303 34,57 34,78 35,2 35,25 35,73 36,03 36,19 36,33 36,41 36,43 36,5 36,68 36,88 37,22 38,18 38,35 38,49 38,92 

DMRT 

5% 

33,06 - tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 12,3 

33,22 
 

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 12,9 

33,82 
  

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 13,3 

34,06 
   

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 13,6 

34,12 
    

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 13,9 

34,3 
     

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,1 

34,57 
      

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,2 

34,78 
       

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,3 

35,2 
        

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,4 

35,25 
         

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,4 

35,73 
          

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,6 

36,03 
           

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,7 

36,19 
            

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,7 

36,33 
             

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,8 

36,41 
              

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn 14,4 

36,43 
               

- tn tn tn tn tn tn tn tn 14,9 

36,5 
                

- tn tn tn tn tn tn tn 14,9 

36,68 
                 

- tn tn tn tn tn tn 15 

36,88 
                  

- tn tn tn tn tn 15 

37,22 
                   

- tn tn tn tn 15 

38,18 
                    

- tn tn tn 15 

38,35 
                     

- tn tn 15 

38,49 
                      

- tn 15 

38,92 
                       

- - 

 
A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 A4B5 A4B6 A3B1 A2B1 A3B2 A2B2 A1B1 A3B3 A3B4 A2B3 A2B4 A3B5 A1B2 A2B5 A3B6 A2B6 A1B4 A1B5 A1B3 A1B6 

 



Lampiran 3. Data  Hasil Analisa Aktivitas Air (Aw) 

Tabel Data   
 

Perlakuan  
  

  
Ulangan/kelompok 

  Total 
  

Rerata 
  I II III 

A1 

BI 0,81 0,81 0,81 2,43 0,810 
B2 0,81 0,81 0,81 2,43 0,810 
B3 0,81 0,81 0,81 2,43 0,810 
B4 0,815 0,81 0,815 2,44 0,813 
B5 0,82 0,82 0,82 2,46 0,820 
B6 0,83 0,83 0,825 2,485 0,828 

A2 

B1 0,81 0,81 0,81 2,43 0,810 
B2 0,81 0,815 0,81 2,435 0,812 
B3 0,82 0,815 0,815 2,45 0,817 
B4 0,82 0,82 0,82 2,46 0,820 
B5 0,82 0,82 0,82 2,46 0,820 
B6 0,83 0,83 0,83 2,49 0,830 

A3 

B1 0,82 0,82 0,82 2,46 0,820 
B2 0,825 0,82 0,82 2,465 0,822 
B3 0,83 0,825 0,82 2,475 0,825 
B4 0,835 0,83 0,825 2,49 0,830 
B5 0,84 0,83 0,825 2,495 0,832 
B6 0,84 0,83 0,835 2,505 0,835 

A4 

B1 0,82 0,82 0,82 2,46 0,820 
B2 0,83 0,83 0,82 2,48 0,827 
B3 0,83 0,83 0,83 2,49 0,830 
B4 0,835 0,83 0,835 2,5 0,833 
B5 0,84 0,84 0,84 2,52 0,840 
B6 0,84 0,84 0,84 2,52 0,840 

Total  19,79 19,745 19,725 59,26   
 
 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan B1 B2 B3 B4 B5 B6 Total Rerata 
A1 2,43 2,43 2,43 2,44 2,46 2,485 14,675 0,815 
A2 2,43 2,435 2,45 2,46 2,46 2,49 14,725 0,818 
A3 2,46 2,465 2,475 2,49 2,495 2,505 14,89 0,827 
A4 2,46 2,48 2,49 2,5 2,52 2,52 14,97 0,830 

Total  9,78 9,81 9,845 9,89 9,935 10 59,26   
Rerata  0,815 0,818 0,820 0,824 0,828 0,830 



Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-hit 
F-tabel 

0,05 0,01 
Kelompok 2 0,00039 0,000195 

 
3,3 5,1 

Perlakuan 23 0,00651 0,00028 1400** 1,78 2,26 
A 3 0,0035 0,00117 5850** 2,81 4,24 
B 5 0,00031 0,00006 300** 2,42 3,44 

AB 15 0,0027 0,00018 900** 1,89 2,46 
Galat 46 0,00001 0,0000002 

   
Total 48 0,00691 

    
 
 

 
 
 

 



Uji DMRT 5% Aw 

 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,812 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,822 0,825 0,827 0,828 0,83 0,83 0,83 0,832 0,833 0,835 0,84 0,84 

DMRT 5 

% 

0,81 - tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,00074 

0,81 
 

- tn tn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,00077 

0,81 
  

- tn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,0008 

0,81 
   

- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,00082 

0,812 
    

- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,00084 

0,813 
     

- * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,00085 

0,817 
      

- tn * * * * * * * * * * * * * * * * 0,00086 

0,82 
       

- tn tn tn tn * * * * * * * * * * * * 0,00086 

0,82 
        

- tn tn tn * * * * * * * * * * * * 0,00087 

0,82 
         

- tn tn * * * * * * * * * * * * 0,00088 

0,82 
          

- tn * * * * * * * * * * * * 0,00088 

0,82 
           

- * * * * * * * * * * * * 0,00088 

0,822 
            

- * * * * * * * * * * * 0,00089 

0,825 
             

- * * * * * * * * * * 0,00089 

0,827 
              

- * * * * * * * * * 0,00089 

0,828 
               

- * * * * * * * * 0,0009 

0,83 
                

- tn tn * * * * * 0,0009 

0,83 
                 

- * * * * * * 0,0009 

0,83 
                  

- * * * * * 0,0009 

0,832 
                   

- * * * * 0,0009 

0,833 
                    

- * * * 0,0009 

0,835 
                     

- * * 0,0009 

0,84 
                      

- tn 0,0009 

0,84 
                       

- - 

 
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A1B4 A2B3 A1B5 A2B4 A2B5 A3B1 A4B1 3B2 A3B3 A4B2 A1B6 A2B6 A3B4 A4B3 A3B5 A4B4 A3B6 A4B5 A4B6 

 



Lampiran 4. Data Analisa pH  

Tabel Data 

Perlakuan 
 

Ulangan/kelompok 
 
 

Total 
 

Rerata 
 

I II III 

A1 

BI 5,9 6 6 17,9 5,967 
B2 6 6 6 18 6,000 
B3 6 6,1 6 18,1 6,033 
B4 6,1 6,2 6,1 18,4 6,133 
B5 6,3 6,2 6,1 18,6 6,200 
B6 6,4 6,4 6,2 19 6,333 

A2 

B1 6,1 6 6 18,1 6,033 
B2 6,1 6 6 18,1 6,033 
B3 6,2 6,1 6,1 18,4 6,133 
B4 6,2 6,2 6,2 18,6 6,200 
B5 6,3 6,2 6,3 18,8 6,267 
B6 6,4 6,4 6,3 19,1 6,367 

A3 

B1 6,1 6 6 18,1 6,033 
B2 6,1 6,1 6 18,2 6,067 
B3 6,2 6,1 6 18,3 6,100 
B4 6,2 6,2 6 18,4 6,133 
B5 6,3 6,2 6,1 18,6 6,200 
B6 6,4 6,2 6,2 18,8 6,267 

A4 

B1 6 6 6 18 6,000 
B2 6 6 6,1 18,1 6,033 
B3 6 6,1 6,1 18,2 6,067 
B4 6,1 6,1 6,1 18,3 6,100 
B5 6,3 6,2 6,2 18,7 6,233 
B6 6,3 6,3 6,2 18,8 6,267 

Total 148 147,3 146,3 441,6 
 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan B1 B2 B3 B4 B5 B6 Total  Rerata 
A1 17,9 18 18,1 18,4 18,6 19 110 6,110 
A2 18,1 18,1 18,4 18,6 18,8 19,1 111,1 6,170 
A3 18,1 18,2 18,3 18,4 18,6 18,8 110,4 6,130 
A4 18 18,1 18,2 18,3 18,7 18,8 110,1 6,120 

Total 72,1 72,4 73 73,7 74,7 75,7 441,6 
Rerata  6,01 6,03 6,08 6,14 6,23 6,31 

 



Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-hit 
F-tabel 

0,05 0,01 
Kelompok 2 0,06 0,03 75**  3,3 5,01 
Perlakuan 23 0,89 0,039 97,5**  1,78 2,26 

A 3 4 0,013 32,5**  2,81 4,24 
B 5 0,81 0,162 405**  2,42 3,44 

AB 15 0,04 0,004 10**  1,89 2,46 
Galat 46 0,17 0,0004 

  
 

Total 48 1,12 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji DMRT 5% pH 

 
5,967 6 6 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,067 6,067 6,1 6,1 6,133 6,133 6,133 6,2 6,2 6,2 6,233 6,267 6,267 6,267 6,333 6,367 

DMRT 

5% 

5,967 - tn tn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,0341 

6 
 

- tn tn tn tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * * * 0,0353 

6 
  

- tn tn tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * * * 0,0371 

6,033 
   

- tn tn tn tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * 0,0374 

6,033 
    

- tn tn tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * 0,0385 

6,033 
     

- tn tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * 0,0391 

6,033 
      

- tn tn tn * * * * * * * * * * * * * * 0,0394 

6,033 
       

- tn tn * * * * * * * * * * * * * * 0,0398 

6,067 
        

- tn tn tn * * * * * * * * * * * * 0,0401 

6,067 
         

- tn tn * * * * * * * * * * * * 0,0401 

6,1 
          

- tn tn tn tn * * * * * * * * * 0,0406 

6,1 
           

- tn tn tn * * * * * * * * * 0,0407 

6,133 
            

- tn tn * * * * * * * * * 0,0409 

6,133 
             

- tn * * * * * * * * * 0,0411 

6,133 
              

- * * * * * * * * * 0,0412 

6,2 
               

- tn tn tn * * * * * 0,0413 

6,2 
                

- tn tn * * * * * 0,0415 

6,2 
                 

- * * * * * * 0,0416 

6,233 
                  

- * * * * * 0,0416 

6,267 
                   

- * * * * 0,0416 

6,267 
                    

- * * * 0,0416 

6,267 
                     

- * * 0,0416 

6,333 
                      

- * 0,0416 

6,367 
                       

- - 

 
A4B1 A1B2 A1B1 A1B3 A2B1 A2B2 A3B1 A4B2 A3B2 A4B3 A3B3 A4B4 A1B4 A2B3 A3B4 A1B5 A2B4 A3B5 A4B5 A2B5 A3B6 A4B6 A1B6 A2B6 

 



Lampiran 5. Data Hasil Pengamatan Total Kapang (log CFU/gram) 

Tabel Data     
 

Perlakuan 
Ulangan/kelompok Total 

(CFU/g) 
Rerata 
(CFU/g) 

Log 
CFU/g I II III 

A1 

BI 0 0 2 x 101 2 x 101 1 x 101 1 
B2 0 0 2 x 101 2 x 101 1 x 101 1 
B3 0 1 x 101 3 x 101 4 x 101 1 x 101 1 
B4 3 x 101 1 x 101 2 x 101 6 x 101 2 x 101 1,301 
B5 2 x 101 2 x 101 4 x 101 8 x 101 3 x 101 1,477 
B6 5 x 101 4 x 101 5 x 101 14 x 101 5 x 101 1,699 

A2 

B1 0 0 2 x 101 2 x 101 1 x 101 1 
B2 0 0 2 x 101 2 x 101 1 x 101 1 
B3 0 1 x 101 4 x 101 5 x 101 2 x 101 1,301 
B4 2 x 101 2 x 101 5 x 101 9 x 101 3 x 101 1,477 
B5 3 x 101 2 x 101 4 x 101 9 x 101 3 x 101 1,477 
B6 5 x 101 4 x 101 7 x 101 16 x 101 5 x 101 1,699 

A3 

B1 1 x 101 1 x 101 2 x 101 4 x 101 1 x 101 1 
B2 1 x 101 1 x 101 3 x 101 5 x 101 2 x 101 1,301 
B3 1 x 101 2 x 101 4 x 101 7 x 101 2 x 101 1,301 
B4 2 x 101 3 x 101 6 x 101 11 x 101 4 x 101 1,602 
B5 3 x 101 2 x 101 7 x 101 12 x 101 4 x 101 1,602 
B6 6 x 101 8 x 101 11 x 101 25 x 101 8 x 101 1.903 

A4 

B1 2 x 101 1 x 101 2 x 101 5 x 101 2 x 101 1,301 
B2 2 x 101 4 x 101 4 x 101 10 x 101 3 x 101 1,477 
B3 1 x 101 4 x 101 6 x 101 11 x 101 4 x 101 1,602 
B4 3 x 101 6 x 101 6 x 101 15 x 101 5 x 101 1,699 
B5 7 x 101 7 x 101 10 x 101 24 x 101 8 x 101 1,903 
B6 17 x 101 21 x 101 16 x 101 54 x 101 18 x 101 2,255 

Total 66 x 101 77 x 101 119 x 101 262 x 101   
 

Tabel Dua Arah        
Perlakuan B1 B2 B3 B4 B5 B6 Total Rerata 

A1 20 20 40 60 80 140 360 20,00 
A2 20 20 50 90 90 160 430 23,90 
A3 40 50 70 110 120 250 64 35,60 
A4 50 100 110 150 240 540 1190 66,10 

Total 130 190 270 410 530 1090 2620  
Rerata 10,8 15,8 22,5 34,2 44,2 90,8   

 
  



Analisis Keragaman  

SK DB JK KT F-hit 
F-tabel 

0,05 0,01 
Kelompok 2 851,944 425,972 315,348** 3,3 5,01 

Perlakuan 23 9312,778 404,903 299,751** 1,78 2,26 

A 3 2356,111 785,37 581,411** 2,81 4,24 

B 5 515,7778 1031,556 763,663** 2,42 3,44 

AB 15 1798,889 119926 88,781** 1,89 2,46 

Galat 46 621,389 13,508 
Total 48 10786,11 

  
 



Uji DMRT 5% Total Kapang 

 
1 1 1 1 1 1 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,477 1,477 1,477 1,477 1,602 1,602 1,602 1,699 1,699 1,699 1,903 1,903 2,255 

DMRT  

5% 

1 - tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 1,909 

1 
 

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 1,976 

1 
  

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,073 

1 
   

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,117 

1 
    

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,154 

1 
     

- tn tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,184 

1,301 
      

- tn tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,208 

1,301 
       

- tn tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,228 

1,301 
        

- tn tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,241 

1,301 
         

- tn tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,244 

1,301 
          

- tn tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,55 

1,477 
           

- tn tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,278 

1,477 
            

- tn tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,281 

1,477 
             

- tn * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,298 

1,477 
              

- * tn tn tn tn tn tn tn tn 2,305 

1,602 
               

- tn tn tn tn tn tn tn tn 2,116 

1,602 
                

- tn tn tn tn tn tn tn 2,318 

1,602 
                 

- tn tn tn tn tn tn 2,325 

1,699 
                  

- tn tn tn tn tn 2,328 

1,699 
                   

- tn tn tn tn 2,328 

1,699 
                    

- tn tn tn 2,328 

1,903 
                     

- tn tn 2,328 

1,903 
                      

- * 2,328 

2,255 
                       

- - 

 
A1B1 A1B2 A2B1 A2B2 A1B3 A3B1 A2B3 A3B2 A4B1 A1B4 A3B3 A1B5 A2B4 A2B5 A4B2 A3B4 A4B3 A3B5 A1B6 A4B4 A2B6 A4B5 A3B6 A4B6 

 

 



Lampiran 6. Data Pengujian Respon Panelis terhadap Daya Terima Roti Manis selama  
Penyimpanan   

Penyimpanan 
hari ke- 

Pendinginan 5 menit 
Persentase 
Terima (%) 

Kesimpulan K W A R T 
A R A R A R A R A R 

0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
1 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
2 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
3 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
4 16 4 16 4 15 5 13 7 16 4 76 Terima 
5 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 Tolak 

 

Penyimpanan 
hari ke- 

Pendinginan 10 menit 
Persentase 
Terima (%) 

Kesimpulan K W A R T 
A R A R A R A R A R 

0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
1 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
2 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
3 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
4 19 1 19 1 15 5 19 1 19 1 95 Terima 
5 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 Tolak 

 

Penyimpanan 
hari ke- 

Pendinginan 15 menit 
Persentase 
Terima (%) 

Kesimpulan K W A R T 
A R A R A R A R A R 

0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
1 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
2 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
3 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
4 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 85 Terima 
5 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 Tolak 

 

Penyimpanan 
hari ke- 

Pendinginan 30 menit 
Persentase 
Terima (%) 

Kesimpulan K W A R T 
A R A R A R A R A R 

0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
1 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
2 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
3 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 Terima 
4 8 12 8 12 4 16 8 12 8 12 35 Tolak  
5 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 Tolak 

  Keterangan : 
  K: kenampakan; W : warna; A : aroma; R : rasa; T : tekstur 
  A: Accept (terima); R: reject (tolak)
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Lampiran 7. Form Penilaian CPPB (BPOM-RI, 2003) 

Form Penilaian CPPB 

A. Lingkungan Produksi 

� Kriteria penilaian 

1. Semak  

    B:bebas dari semak belukar/rumput liar di dalam maupun di luar 

halaman 

                C :bebas dari semak belukar/rumput liar di dalam halaman 

                K :terlihat semak belukar/rumput liar di dalam maupun di luar halaman 

2. Tempat sampah 

 B :jumlahnya cukup dan selalu tertutup 

                C :jumlahnya cukup tetapi sebagian tertutup 

                K :jumlahnya kurang 

3. Sampah 

                B :bebas dari sampah di dalam maupun di luar sarana produksi 

                C :bebas dari sampah di dalam saran produksi 

                K :terlihat sampah di dalam maupun di luar sarana produksi 

4. Selokan 

                B :ada selokan dan berfungsi dengan baik 

                C :ada selokan tetapi tidak berfungsi dengan baik 

                K :tidak ada selokan 

� Form penilaian 

Group A. Lingkungan Produksi 
No. Nilai  Butir penilaian 
1 Semak   
2 Tempat sampah   
3 Sampah  
4 Selokan   
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B. Bangunan dan Fasilitas  

� Kriteria penilaian 

1. Ruang produksi 

a.  Konstruksi lantai 

    B : kedap air, rata, halus tetapi tidak licin, kuat, dibuat miring sehingga       

mudah dibersihkan 

 C : tidak seluruhnya seperti (B) tetapi mudah dibersihkan 

    K : tidak sesuai persyaratan dan mudah dibersihkan 

b.  Kebersihan lantai 

    B : lantai selalu dalam keadaan bersih 

    C : lantai dalam keadaan kurang bersih 

    K : lantai dalam keadaan kotor 

c. Konstruksi dinding 

    B : kedap air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah     

mengelupas dan kuat sehingga mudah dibersihkan 

                C : tidak seluruhnya seperti (B) tetapi mudah dibersihkan 

                K : tidak sesuai dengan persyaratan dan susah dibersihkan 

d. Kebersihan dinding 

    B : dinding selalu dalam keadaan bersih 

    C : dinding dalam keadaan kurang bersih 

    K : dinding dalam keadaan kotor 

  e. Konstruksi langit-langit 

 B : terbuat dari bahan tahan lama, tidak bocor, tidak berlubang-lubang 

dan tidak mudah mengelupas sehingga mudah dibersihkan 

    C : tidak seluruhnya seperti (B) tetapi mudah dibersihkan 

    K : tidak sesuai dengan persyaratan dan susah dibersihkan 

    f. Kebersihan langit-langit 

    B : langit-langit selalu dalam keadaan bersih 

    C : langit-langit dalam keadan kurang bersih 

    K : langit-langit dalam keadaan kotor 
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    g. Konstruksi pintu, jendela dan lubang angin 

    B :terbuat dari bahan tahan lama, tidak mudah pecah, rata, halus,  

berwarna terang, dapat dibuka dengan baik, dilengakapi kasa yang 

dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan  

   C  : tidak seluruhnya seperti (B) tetapi mudah dibersihkan 

   K : tidak sesuai persyaratan dan susah dibersihkan 

   h. Kebersihan pintu, jendela dan lubang angin 

   B : pintu, jendela dan lubang angin selalu dalam keadaan bersih 

   K : pintu, jendela dan lubang angin dalam keadaan kurang bersih 

   C : pintu, jendela dan lubang angin dalam keadaan kotor 

2. Kelengkapan ruang produksi 

  a. Penerangan 

 B : ruang produksi cukup terang 

 K : ruang produksi kurang terang 

 Penilaian unsur hanya ada  ”B” dan ”K” 

    b. Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 

    B : ada perlengkapan P3K yang memadai 

    C : ada perlengkapan P3K yang tidak memadai 

    K : tidak ada perlengkapan P3K 

3. Tempat penyimpanan 

    a. Tempat penyimpanan bahan baku dan produk 

    B : tempat penyimpanan bahan pangan dengan produk akhir  terpisah 

dan selalu dalam keadaan bersih 

    C : tersedia tempat penyimpan sepeti pada (B) tetapi tidak teratur dan 

kurang bersih 

    K : tempat penyimpanan tidak terpisah 

    b. Tempat penyimpanan bukan pangan 

    B : tempat penyimpanan bahan bukan pangan terpisah dengan bahan 

pangan dan produk akhir dan selalu dalam keadaan bersih 

    K : tidak ada tempat penyimpanan terpisah untuk bahan bukan pangan 

    Penilaian unsur  hanya ada ”B” dan ”K” 
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� Form penilaian  

Group B. Bangunan dan Fasilitas 
No.  Nilai  Butir penilaian 
1  Konstruksi lantai 
2  Kebersihan lantai 
3  Konstruksi dinding 
4  Kebersihan dinding 
5  Konstruksi langit-langit 
6  Konstruksi langit-langit 
7  Kebersihan langit-langit 
8  Konstruksi pintu, jendela dan lubang angin 
9  Penerangan  
10  P3K 
11  Tempat penyimpanan bahan dan produk 
12  Tempat penyimpanan bahan bukan pangan 

 

C. Peralatan Produksi 

� Kriteria penilaian 

1. Konstruksi 

B : terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, mudah dibongkar pasang 

sehingga mudah dibersihkan 

K : peralatan kotor, bocor serta permukaan yang kontak langsung dengan 

permukaan pangan bercelah, mengelupas dan menyerap air 

Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

2. Tata letak 

B  : diletakkan sesuai urutan proses produksi  

C : diletakkan kurang sesuai dengan urutan proses produksi 

K : diletakkan tidak sesuai dengan urutan proses produksi 

3.   Kebersihan 

      B : semua peralatan produksi berfungsi dengan baik dan selalu dalam 

keadaan bersih  

      C : sebagian peralatan produksi dalam keadaan kurang bersih 

      K : peralatan produksi dalam keadaan kotor 
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� Form penilaian 

 

 

 

D. Suplai Air 

� Kriteria penilaian 

1.   Sumber air 

      B : air berasal dari suber yang bersih dan dalam jumlah yang cukup 

      K: air berasal dari sumber yang kotor 

      Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

2.  Penggunaan air 

     B : air untuk pengolahan pangan dan untuk keperluan yang lain memenuhi 

persyaratan air bersih 

     K : air untuk pengolahan dan keperluan lain tidak memenuhi persyaratan  

air bersih 

     Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

3.  Air yang kontak langsung dengan bahan pangan 

     B : air memenuhi syarat air minum 

     K : tidak memenuhi syarat air minum 

           Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

� Form penilaian 

Group D. Suplai Air 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Sumber air 
2  Penggunaan air 
3  Air yang kontak langsung dengan pangan 

 
E. Fasilitas dan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi 

� Kriteria penilaian 

1. Alat cuci/pembersih 

          a.    Ketersediaan alat 

                B : tersedia alat cuci/pembersih dan selalu dalam keadaan bersih 

                K : tersedia alat cuci/pembersih dalam keadaan kotor 

Group C. Peralatan Produksi 
No. Nilai Butitr penilaian 
1  Konstruksi  
2  Tata letak  
3  Kebersihan  
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          Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

    b.  Fasilitas hygiene karyawan 

              1. tempat cuci tangan 

              B : ada tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan lap bersih 

              C : ada tempat cuci tangan tapi tidak dilengkapi dengan sabun dan lap   

bersih 

              K : tempat cuci tangan kotor atau tidak ada tempat cuci tangan 

              2. jamban/toilet 

              B: jumlahnya cukup, pintunya selalu tertutup dan dalam keadaan bersih 

              C: jumlahnya cukup, pintu terbuka langsung ke ruang terbuka 

              K: jumlahnya kurang dan kotor 

c. Kegiatan hygiene dan sanitasi 

     1. Penanggung jawab 

              B: ada penanggung jawab kegiatan dan pengawasan dilakukan secara 

rutin 

              C: ada penanggung jawab kegiatan tetapi pengawasan tidak dilakukan 

secara rutin 

              K: tidak ditunjuk penanggung jawab kegiatan 

              2. Penggunaan deterjen dan desinfektan 

              B : sesuai petunjuk yang dianjurkan 

              K : tidak sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan 

        Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

� Form penilaian  

Group E. Fasilitas dan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi 
No. Nilai Butir penilaian 

1  Ketersediaan alat 
2  Tempat cuci tangan 
3  Jamban/toilet 
4  Penanggung jawab 
5  Penggunaan deterjen dan desinfektan 
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F. Pengendalian Hama 

� Kriteria penilaian 

1. Hewan pelihaaan 

B : hewan peliharaan tidak berkeliaran di sarana produksi 

            K : hewan peliharaan berkeliaran di sarana produksi 

Penilaian unsur hanya ada ”B” dan ”K” 

2. Pencegahan masuknya hama 

B : ada upaya mencegah masuknya hama dan tidak terlihat indikasi  

adanya hama 

C : ada upaya mencegah masuknya hama tetapi masih terlihat indikasi 

adanya hama 

K : tidak ada upaya mencegah masuknya hama 

� Form penilaian 

Group F.   Pengendalian Hama 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Hewan peliharaan 
2  Pencegahan masuknya hama 
3  Pemberantasan hama 

 

G. Kesehatan dan Hygiene Karyawan 

� Kesehatan karyawan  

1. Pemeriksaan kesehatan 

B : pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan secara berkala 

K : pemeriksaan kesehatan karyawan tidak dilakukan  

Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

2. Kesehatan karyawan 

B : karyawan yang bekerja di pengolahan pangan dalam keadaan sehat 

K : ada karyawan yang bekerja di pengolahan dalam keadaan sakit atau  

menunjukkan keadaan sakit 

Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

� Kebersihan karyawan 

1. Kebersihan karyawan  

B : semua karyawan selalu menjaga kebersihan badan 

K : ada karyawan yang kurang menjaga kebersihan badan 
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Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

2. Kebersihan pakaian/perlengkapan kerja 

B : pakaian/perlengkapan kerja selalu dalam keadaan bersih 

K : pakaian/perlengkapan kerja kurang bersih atau kotor 

Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

3. Kebersihan tangan 

B : semua karyawan mencuci tangan dengan benar dan tepat 

K : hanya sebagian karyawan yang mencuci tangan dengan benar dan 

tepat 

Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

4. Perawatan luka 

B : luka dibalut dengan perban atau plester berwarna terang 

K : luka dibiarkan terbuka 

               Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

� Kebiasaaan karyawan 

1. Perilaku karyawan 

B : semua karyawan tidak ada yang mengunyah, makan, minum dan 

sebagainya sambil mengolah pangan 

K : sebagian karyawan mengunyah, makan, minum dan sebagainya 

sambil mengolah pangan 

Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

2. Perhiasan dan asesoris lainnya 

B : semua karyawan yang bekerja di pengolahan pangan tidak memakai  

perhiasan dan asesoris lainnya 

K: semua karyawan yang bekerja di pengolahan pangan memakai  

perhiasan dan asesoris lainnya 

Penilaian hanya ada unsur “B” dan “K” 

 

 

 



101 
 

� Form Penilaian  

Group G. Kesehatan dan Hygiene Karyawan 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Pemeriksaan kesehatan 
2  Kesehatan karyawan 
3  Kebersihan badan 
4  Kebersihan pakaian 
5  Kebersihan tangan 
6  Perawatan luka 
7  Perilaku karyawan 
8  Perhiasan dan asesoris lainnya 

 

H. Pengendalian Proses 

� Kriteria Penilaian 

1. Penetapan spesifikasi bahan baku 

B : menggunakan bahan pangan yang baik dan menggunakan BTP yang 

diizinkan sesuai persyaratan 

K : menggunakan BTP yang tidak sesuai persyaratan 

Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

2. Penetapan formulasi dan komposisi bahan 

B : menggunakan komposisi bahan dan komposisi formula baku 

K : komposisi bahan dan komposisi formula tidak konsisten 

Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

3. Penetapan cara produksi yang baku 

B : proses produksi sesuai dengan bagan alir poduksi yang baku 

K : tidak ditetapkan bagan alir produksi  

Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

4. Penetapan spesifikasi kemasan  

B : bahan kemasan sesuai dengan jenis pangan yang dikemas 

K : bahan kemasan tidak sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi 

Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

5. Penetapan tanggal produksi dan kode produksi 

B : tanggal kadaluarsa dan kode produksi dicantumkan pada label 

C : tanggal kadaluarsa atau kode produksi dicantumkan pada label 

K : tidak ditetapkan tanggal kadaluarsa dan kode produksi 
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�  Form Penilaian 

Group H. Pengendalian Proses 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Penetapan spesifikasi bahan baku 
2  Penetapan komposisi dan formulasi bahan 
3  penetapan cara produksi yang baku 
4  Penetapan spesifikasi kemasan 

5  
Penetapan tanggal kadaluarsa dan kode 
produksi 

 

I. Label Pangan 

� Kriteria Penilaian 

1. Persyaratan label 

B : sesuai PP.No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

K : tidak sesuai PP.No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

                Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

� Form Penilaian 

Group. I. Label Pangan 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Persyaratan label 

 

J. Penyimpanan 

� Kriteria Penilaian  

1. Penyimpanan bahan baku 

B : bahan baku tersimpan terpisah dengan produk akhir 

K : tidak ada pemisahan dalam penyimpanan 

                Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

2. Tata cara penyimpanan 

B : bahan pangan/produk yang lebih dulu masuk/diproduksi   

digunakan/diedarkan terlebih dulu 

K : penggunaan/peredaran bahan pangan/produk tidak seperti (B)  

                Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

3. Penyimpanan bahan berbahaya 

B : bahan berbahaya disimpan di ruang khusus dan diawasi 

penggunaanya 

K : bahan berbahaya disimpan sembarangan 
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                Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

4. Penyimpanan label dan kemasan 

B : kemasan dan label disimpan secara rapi dan teratur 

K : label dan kemasan disimpan secara sembarangan 

                Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

5. Penyimpanan peralatan 

B : peralatan disimpan dengan baik ditempat bersih 

K : peralatan disimpan dengan sembarangan 

                Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

� Form Penilaian 

Group J. Penyimpanan 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Penyimpanan bahan dan produk 
2  Tata cara penyimpanan 
3  Penyimpanan bahan berbahaya 
4  Penyimpanan label dan kemasan 
5  Penyimpanan peralatan 

 

K. Penanggung Jawab 

� Kriteria Penilaian 

1. Penanggung jawab 

B : ada penanggung jawab yang memahami proses produksi 

C : penanggung jawab kurang memahami proses produksi 

K: tidak ada penanggung jawab 

2. Pengawasan  

B : pengawasan dilakukan secara rutin dan konsisten 

C : pengawasan dilakukan secara tidak rutin 

K : tidak dilakukan pengawasan 

� Form Penilaian 

Group K. Penanggung Jawab 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Penanggung jawab 
2  Pengawasan  
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L.  Penarikan Produk 

� Form Penilaian 

 

 

 

M. Pencatatan dan Dokumentasi 

� Kriteria Penilaian 

1. Pencatatan dan dokumentasi 

B: penerimaan bahan pangan dan produk akhir dicatat dan 

didokumentasikan 

C : ada catatan atau dokumen seperti (B) tetapi tidak lengkap 

K : tidak catatan atau dokumen 

2. Penyimpanan catatan dan dokumentasi 

B : catatan atau dokumen disimpan selama 2 kali umur simpan produk  

pangan yang dihasilkan 

K : catatan atau dokumen disimpan kurang dari (B) dan sulit dicari 

                   Penilaian unsur hanya ada “B” dan “K” 

� Form Penilaian 

Group L. Pencatatan dan Dokumentasi 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Pencatatan dan dokumentasi 
2  Penyimpanan catatan dan dokumentasi 

 

N. Pelatihan Karyawan  

� Kriteria penilaian 

1. Pengetahuan karyawan  

B : pemilik/penanggung jawab telah mengikuti penyuluhan CPPB dan 

mengajarkannya kepada karyawan 

C : pemilik/penanggung jawab belum mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilannya kepada karyawan meskipun telah mengikuti 

penyuluhan CPPB  

K : tidak ada karyawan yang mengikuti penyuluhan CPPB 

 

Group L. Penarikan Produk 
Nomor Nilai Butir Penilaian 

1   Penarikan produk   
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� Form Penilaian 

Group M. Pelatihan Karyawan 
No. Nilai Butir penilaian 
1  Pengetahuan karyawan  

 

 Konversi nilai mutu setiap kriteria penilaian 

Nilai huruf Nilai angka 
B 3 
C 2 
K 1 
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Lampiran 8. Form Uji Organoleptik 

Lembar Uji Panelis 

 

Nama              :  

Tanggal             :  

Jenis produk             : 

Instruksi                       :  berikan pernyataan anda dengan tanda √ terhadap contoh    

roti manis yang disajikan serta pilih dan tuliskan alasan 

anda. 

 

                                                                                                                             

Penyimpanan hari ke- 

Sampel Menerima Menolak 

5 menit   

10 menit   

15 menit   

30 menit   

  

Alasan :  

a. Kenampakan : 

 

b. Aroma  : 

 

c. Rasa  : 

 

d. Warna  : 

 

e. Tekstur  : 
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   Lampiran 9. Contoh Form Jumlah Produksi 
 
 

DATA PRODUKSI 
 
 

BULAN :  _________________________    TAHUN : _________ 
       

Tanggal Jenis Produk 
Jumlah 
Bahan 

Jumlah 
Produksi 
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Lampiran 10. Contoh Form Jumlah Penjualan 

 
 

DATA PENJUALAN 
BULAN :  _________________________    TAHUN : _________ 

       

Tanggal Jenis Produk  Jumlah 
Produk 

Penjualan Sisa 
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Lampiran 11. Gambar Beberapa Alat dan Proses Pembuatan Roti Manis 

 

 

 

 

 

Mixer dan Piranti (hook) 

 

 

 

 

 

 

Oven 

 

Proses Pencampuran Bahan 
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Lampiran 12. Gambar Produk Roti Manis 

    

        Roti Manis “ANDALAS”                             Pendinginan 2 menit                                              

     

            Pendinginan 4 menit                                      Pendinginan 6 menit                                    

     

       Pendinginan 5 menit                                       Pendinginan 10 menit 
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           Pendinginan 15 menit                                   Pendinginan 30 menit 
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Lampiran 13. Gambar Pertumbuhan Kapang Pada Roti Manis 
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Lampiran 14. Gambar Pertumbuhan Kapang Pada Media PDA 

 

                      

             A1B4 pengenceran 10-1                                A1B4 pengenceran 10-3                                                                           

               

              A2B2 pengenceran 10-1                                  A2B4 pengenceran 10-2 

            

            A4B3 pengenceran 10-2                                                  A4B4 pengenceran 10-1 
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Lampiran 14. Gambar Cara Pencucian Tangan yang Baik 

 

 

 

1. Basahi tangan dengan air hangat. 

Basuh dengan sabun. 

     3. Bilas tangan dan siku. 

5. Gunakan kain lap untuk 

 menutup kran 

2. Basuh hingga siku. 

Gosok selama 20 detik. 

4. Keringkan tangan dengan kain lap. 

6. Gunakan kain lap untuk membuka 

pintu. 


