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RINGKASAN 

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan 
urutan ke-4 didunia. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia 
meningkatan konsumsi daging ayam. Peningkatan konsumsi 
tersebut banyak rumah potong ayam (RPA) kurang 
memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, aspek kehalalan, 
serta aspek keamanan sehingga berdampak pada kualitas 
daging. Kesejahteraan hewan dapat ditinjau dari penanganan 
hewan sebelum disembelih,  aspek kehalalan ditinjau dari proses 
penyembelihan disesuaikan dengan HAS 23101, dan aspek 
keamanan produk ditinjau dari penanganan selama dan setelah 
proses penyembelihan. Rumah potong ayam Mualim Broiler 
kurang menerapkan aspek tersebut, khususnya pada aspek 
kesejahteraan hewan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
pemenuhan aspek kesejahteraan hewan, kehalalan ditinjau dari 
proses penyembelihan hingga hewan mati sempurna, dan 
pengaruh aspek keamanan terhadap kualitas produk yang  
diterapkan di RPA Mualim Broiler Batu. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
dengan mengamati proses penanganan ayam hingga 
pengukuran kualitas karkas ayam. Metode penelitian 
menggunakan scoring dan pembobotan. Penelitian ini 
menggunakan 7 responden pekerja di RPA yang mengisi 
kuesioner aspek kesejahterahan hewan dan kehalalan. 
Keamanan pangan diukur dengan pendekatan Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) dan pengujian mikroba untuk 
mengetahui kualitas produk. Sampel pengujian mikroba daging 
ayam potong beku sebanyak tiga buah terhadap Salmonella sp 
dan Total Plate Count (TPC). Berdasar hasil penelitian 
pemenuhan aspek kesejahterahan hewan pada RPA Mualim 
diperoleh hasil total sekitar 58% dan belum terpenuhi, sehingga 
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perlu ada perbaikan khususnya parameter kebebasan dari rasa 
lapar dan haus, kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan 
penyakit, serta kebebasan mengekspresikan perilaku alami. 
Aspek kehalalan untuk usaha ini sudah terpenuhi didukung 
adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI. Aspek keamanan 
pangan RPA tersebut sudah sesuai standar SNI ditinjau dari 
proses produksinya, namun terdapat beberapa proses produksi 
tergolong dalam titik kritis yakni tahap pemeriksaan keranjang 
ayam, alat penyembelihan, tempat penyembelihan, pencelupan, 
pemisahan jeroan ayam, pencucian kembali, pemotongan 
karkas, pembekuan, dan transportasi. Berdasar hasil pengujian 
mikroba masih terdapat kandungan Salmonella sp dan Total 
Plate Count (TPC) diatas batas standar.  
 
Kata Kunci: Aspek kesejahteraan Hewan, Halal, Keamanan 

Produk, Pengujian Mikroba. 
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ABSTRACT 

Indonesia has the most population with 4th place in the 
world. Indonesia's population growth increasing consumption of 
chicken meat. The increase in the consumption of a lot of chicken 
slaughterhouse (RPA) less attention to aspect of animal welfare, 
the halal assurance, and safety food aspect that impact on the 
quality of the meat. Animal welfare can be viewed from animal 
handling before slaughter, aspect of halal can be reviwed of 
slaughter process are adjusted to HAS 23101, and aspect of 
safety food can be reviewed from handling during and after the 
slaughter process. Mualim Broiler chicken slaughterhouse does 
not apply this aspects, especially on aspects of animal welfare. 
The purpose of this research is analyze the fulfillment of aspects 
animal welfare, halal assurance reviewed of the slaughter 
process to dead animals, and the impact of aspects of animal 
welfare on the quality of the products applied in the Mualim Broiler 
Batu. 

This study used a descriptive analysis method by 
observing the chicken handling process to measure the quality of 
chicken carcasses. The research method used scoring and 
weighting. This study will used 7 experts as respondents to fill out 
questionnaires aspects of animal welfare and halal assurance. 
Food safety is measured by the Hazard Analysis Critical Control 
Point (HACCP) approachment and microorganism test to 
determined product quality. Microorganisms test samples in three 
pieces of frozen chicken meat. Microorganisms test for 
Salmonella sp and Total Plate Count (TPC). Based on the results 
of research on the fulfillment of the welfare aspects of animals in 
Mualim Broiler chicken slaughterhouse , the total results were 
around 58% and have not been fulfilled, so that there needs to be 
improvement, especially the parameters of freedom from hunger 
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and thirst, freedom from pain, injury and disease, and freedom to 
express natural behavior. Fulfillment of halal assurance applied 
by the Mualim Broiler chiken slaughterhouse has been fulfilled all 
supported by halal certificates from LPPOM MUI. Aspect of safety 
food chicken slaughterhouse is in accordanced with SNI 
standards in terms of its production process, but there are several 
production processes classified as critical points, they are tools of 
slaughter, place of slaughter, dye process, separation of chicken 
innards, re-washing, carcass cutting, freezing and transportation. 
Based on the results of microorganism test there is still the 
content of Salmonella sp and Total Plate Count (TPC) upper the 
limits of the standard. 

 
Keywords: Animal Welfare, Halal Assurance, Safety Food, 

Microorganism test. 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak dengan urutan keempat tingkat dunia 
(Saraswati dan Ida, 2008). Pertambahan jumlah penduduk di 
Indonesia merupakan faktor utama dalam meningkatnya 
konsumsi kebutuhan, salah satunya adalah konsumsi daging 
ayam. Konsumsi daging ayam broiler tahun 2015 sebesar 
1.628.307 ton dan tahun 2016 menjadi 1.905.497 ton (Direktorat 
Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016). Potensi 
meningkatnya konsumsi daging ayam dimanfaatkan oleh 
masyarakat menjadi bisnis komoditi unggas sehingga komoditi 
tersebut berkembang dengan pesat. Hal ini didukung oleh 
ketertarikan konsumen untuk membeli daging ayam karena 
harganya yang lebih terjangkau serta kemudahan konsumen 
untuk mendapatkan daging ayam di pasaran (Nurjannah dkk, 
2017). Permintaan yang semakin meningkat tersebut membuat 
beberapa rumah potong ayam (RPA) kurang memperhatikan 
cara pemotongan ayam yang sesuai dengan aspek 
kesejahteraan, aspek kehalalan, serta aspek keamanan yang 
berdampak pada kualitas daging yang dihasilkan. 

Banyaknya laporan tentang kesehatan dan kesejahteraan 
hewan yang berhubungan terhadap penanganan dan 
transportasi hewan hidup ke rumah pemotongan. Salah satu 
pelanggaran animal welfare yang ditemukan khususnya di 
Indonesia yaitu alat angkut hewan maupun produknya belum 
semua menerapkan standar teknis, baik tranportasi darat, udara, 
maupun perairan (Nurjannah dkk, 2017). Permasalahan tersebut 
dapat mempengaruhi kesehatan manusia sebagai konsumen 
namum dapat dicegah sedini mungkin. Permasalahan paling 
penting yaitu mengenai kelayakan usaha pemotongan ayam 
dalam menerapkan aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, dan 
keamanan untuk memperoleh daging karkas yang ASUH. 

Menurut (Mandala dkk, 2016), animal welfare 
memperhatikan kenyamanan, kesenangan maupun kesehatan 
hewan. Pelaksanaan animal welfare pada rumah potong unggas 
sangat penting untuk diterapkan, karena dapat memberikan 
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keuntungan berupa peningkatan ekonomi serta daging yang 
dihasilkan lebih berkualitas. Keuntungan pemotongan hewan 
dengan pendekatan animal welfare, yaitu memudahkan 
penanganan hewan, memperkecil terjadinya kecelakaan hewan, 
memperoleh kualitas daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan 
halal), tidak menurunkan kandungan gizi serta tidak 
membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi 
daging. Pengabaian kesejahteraan hewan pada hewan ternak 
dan hewan potong akan menimbulkan ketakutan, stres dan rasa 
sakit. Keadaan tersebut sering terjadi selama proses 
pemotongan, pengangkutan, pemasaran dan persediaan pakan 
dan minum yang buruk (Wahyu, 2010). Efek stress pada hewan 
sebelum dipotong akan berdampak buruk pada kualitas karkas 
yang disebut Dark Firm Dry (DFD) yang terjadi akibat dari stres 
pre-slaughter sehingga mengosongkan persediaan glycogen 
pada otot. Keadaan ini menyebabkan kadar asam laktat pada otot 
berkurang dan meningkatkan pH daging melebihi dari normal. 
Pada kondisi seperti ini maka proses postmortem tidak berjalan 
sempurna terlihat pada warna daging lebih gelap, kaku dan 
kering. pH daging yang tinggi akan mengakibatkan daging lebih 
sensitif terhadap tumbuhnya bakteri (Authority, 2013). Keadaan 
tersebut dapat ditangani dengan cara menerapkan aspek 
kesejahteraan hewan yang mempengaruhi terhadap kehalalan 
dan keamanan pangan. 

Aspek kehalalan merupakan indikator utama khususnya 
masyarakat yang beragama muslim dalam menentukan 
konsumsi makanan. Indonesia salah satunya negara yang 
mempertimbangkan dari aspek kehalalan dalam menjamin 
konsumennya. Aspek kehalalan dalam industri khususnya pada 
rumah potong ayam biasanya ditinjau dari proses 
penyembelihannya yang disesuaikan dengan syariat islam. 
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa 
industri khususnya produk makanan yakni dengan 
mencantumkan label halal pada produknya. Hal tersebut 
dilakukan bertujuan untuk menjamin produk baik dan layak untuk 
dikonsumsi konsumen khususnya masyarakat yang beragama 
muslim.  Salah satunya industri rumah potong hewan yang 
menerapkan sertifikasi halal yakni RPA Mualim Broiler. 
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Aspek keamanan daging merupakan indikator utama yang 
perlu diperhatikan khususnya di industri rumah pemotongan 
hewan. Keamanan daging sangat penting karena daging 
merupakan salah satu media yang mudah ditumbuhi 
mikroorganisme (Susanto, 2014). Sehingga aspek keamanan 
daging sangat penting pada rumah potong hewan karena untuk 
meminimalisir terjadinya kontaminasi mikroorganisme yang 
berlebihan pada daging. Aspek keamanan pangan juga tidak 
luput dari pantauan pemerintah yakni Dinas Peternakan daerah 
setempat untuk menjamin produk yang dihasilkan suatu industri 
aman. Aspek keamanan biasanya ditinjau dari aspek kimia, fisik, 
dan biologi dari setiap tahap untuk meminimumkan bahaya yang 
terjadi.    

Aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, dan keamanan 
merupakan faktor penting yang perlu diterapkan dalam proses 
pemotongan hewan. Aspek kesejahteraan (animal welfare) 
berdasar lima prinsip kebebasan (five freedoms). Aspek 
kehalalan berdasarkan pemenuhan syarat mengacu HAS 23103 
tentang pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di 
rumah potong hewan. Aspek keamanan ditinjau dari penerapan 
konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
terkait identifikasi bahaya serta pengendalian keamanannya yang 
dikaitkan dengan keamanan pangan.  

   
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan serta pengukuran kesejahteraan 

hewan yang telah diterapkan di Rumah Potong Ayam Mualim 
Broiler Batu? 

2. Bagaimana pengukuran kehalalan daging di Rumah Potong 
Ayam Mualim Broiler Batu? 

3. Bagaimana jaminan keamanan produk di Rumah Potong 
Ayam Mualim Broiler Batu sehingga produk aman hingga 
sampai tangan konsumen 1? 
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1.3 Tujuan 
Tujuan  dalam penelitian ini adalah: 
1. Menganalisa pemenuhan kesejahteraan hewan yang 

terdapat pada Rumah Potong Ayam Mualim Broiler Batu. 
2. Menganalisa kehalalan ditinjau dari proses penyembelihan 

hingga hewan mati yang diterapkan pada Rumah Potong 
Ayam Mualim Broiler Batu. 

3. Mengetahui pengaruh antara aspek kesejahteraan, 
kehalalan, dan keamanan yang mempengaruhi dari kualitas 
daging yang dihasilkan pada Rumah Potong Ayam Mualim 
Broiler Batu. 

 

1.4 Manfaat 
Manfaat dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data awal 

terhadap aspek kesejahteraan, kehalalan, dan keamanan 
proses pemotongan yang berpengaruh terhadap kualitas 
daging yang dihasilkan. 

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pihak 
terkait pentingnya penerapan aspek kesejahteraan, 
kehalalan, dan keamanan pada proses pemotongan. 

3. Pentingnya penerapan aspek kesejahteraan, kehalalan, dan 
keamanan pada Rumah Potong Ayam Mualim Broiler Batu 
sehingga dapat menjamin kualitas daging yang dihasilkan 
serta menjamin produk hingga sampai pada tangan 
konsumen.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam  
Ayam merupakan salah satu unggas yang diternakkan orang 

untuk diambil telur maupun dagingnya. Potensi jual ayam di pasar 
sangat tinggi karena harga jualnya sangat terjangkau semua 
kalangan. Permintaan ayam dan telur yang semakin tinggi 
sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut semakin tinggi. 
Sehingga banyak orang yang memanfaatkan peluang untuk 
bertenak maupun menjadi pengecer didalam pemenuhan 
permintaan telur dan daging ayam. Tingginya permintaan 
tersebut dikarenakan rasa yang telah melekat di masyarakat 
(Rasyaf, 2010). Di Indonesia ayam potong tergolong bermacam-
macam jenisnya, mulai ayam buras atau ayam bukan ras, ayam 
ras afkir, ayam jabro, ayam pejantan ras, serta ayam broiler. 
Namun dimasyarakat daging ayam yang banyak dikonsumsi 
serta yang diperjual belikan dipasar yakni ayam broiler (Murtidjo, 
2007). Berikut karakteristik ayam potong sesuai jenisnya dapat 
dilihat pada Tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Karakteristik ayam potong sesuai jenis 

No. 
Jenis 
Ayam 

Potong 

Karakteristik daging ayam potong  

Berat 
tumbuh 

Waktu Kualitas karkas daging 

1. 
Ayam 
bukan ras 

1-1,5 kg 
6-8 
bulan 

Kualitas karkas sangat baik, 
karena memiliki jaringan ikat 
yang rapat dan padat 

2. 
Ayam ras 
afkir 

2-2,5 kg 
18-20 
bulan 

Kualitas karkas kurang baik, 
karena memiliki kandungan 
lemak yang relatif tinggi 
meskipun jaringan ikat 
daging relatif baik 

3. Ayam jabro 0,5-1 kg 
2-4 
bulan 

Kualitas karkas relatif lebih 
baik dibanding ayam broiler, 
pertumbuhan lebih cepat 
dari ayam buras dan lebih 
lambat dari ayam broiler. 

Sumber: (Murtidjo, 2007) 
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Tabel 2.1 Karakteristik ayam potong sesuai jenis (Lanjutan) 

No. 
Jenis 
Ayam 

Potong 

Karakteristik daging ayam potong  

Berat 
tumbuh 

Waktu 
Kualitas karkas 
daging 

4. 
Ayam 
pejantan ras 

0,8-1 kg 3-4 bulan 
Kualitas karkas tidak 
jauh beda dengan 
ayam jabro 

5. 
Ayam 
broiler 

1,3-1,8 kg 
5-7 
minggu 

Kualitas karkas yang 
baik dan jaringan ikat 
yang lunak. 

Sumber: (Murtidjo, 2007) 

2.2 Daging Ayam Potong 
Daging merupakan salah satu hasil ternak yang penting 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan manusia, khususnya 
sebagai sumber protein hewani. Sejauh ini penyediaan daging di 
Indonesia masih belum cukup memadai, baik dari sisi kuantitas 
maupun kualitas. Daging merupakan salah satu bahan pangan 
sumber protein hewani dengan kandungan asam amino esensial 
yang lengkap untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat.  Daging 
juga merupakan bahan pangan yang bernutrisi tinggi serta 
kandungan gizi yang tinggi tersebut juga sebagai media yang 
baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme 
(Susanto, 2014). Pada daging ayam mengandung zat gizi yang 
sangat baik untuk dikonsumsi. Adapun beberapa zat gizi yang 
terdapat pada daging ayam potong seperti air, protein, lemak, 
vitamin dan mineral (Iswanto, 2005). Kandungan gizi yang 
terdapat pada daging ayam potong (per 100 gram bahan) dapat 
dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kandungan gizi daging ayam potong per 100 gram 
bahan 

Kandungan gizi Jumlah 

Kalori 302 kalori 
Protein 18,2 gram 
Lemak 25 gram 
Kalsium 14 mg 
Fosfor 200 mg 
Besi 1,5 mg 

Vitamin A 0,81 mg 
Vitamin B 0,08 mg 

Air 55,9 gram 

Sumber: Iswanto (2005). 

Karkas unggas didefinisikan sebagai bagian dari tubuh unggas 
yang telah disembelih, dicabut bulu, dikeluarkan isi rongga perut, 
dan dibersihkan tanpa bagian leher, kepala dan kaki. Persentase 
karkas dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai produksi 
ternak daging (Subekti dkk, 2012). Adapun beberapa bagian 
yang tergolong pada karkas ayam seperti dada, paha atas, paha 
bawah, punggung, rusuk, sayap, dan leher (Murtitjo, 2007). 
Berikut komposisi gizi yang terdapat pada karkas ayam dapat 
dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Komposisi gizi yang terdapat pada karkas ayam  

Bagian karkas 
ayam 

Air 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Abu 
(%) 

Dada 77,60 21,30 0,70 0,87 
Paha atas 77,40 18,10 3,80 0,82 
Paha bawah 78,20 18,80 2,70 0,83 
Punggung 78,70 17,50 5,90 0,68 
Rusuk 78,10 17,50 3,90 0,68 
Sayap 78,20 19,40 2,70 0,58 
Leher 78,20 16,80 4,00 0,71 
Ampela 79,80 17,50 2,60 0,74 
Hati  77,10 18,80 2,70 1,02 
Jantung 78,20 13,80 7,10 0,80 

Sumber: Murtitjo (2007) 
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2.3 Aspek Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)  
Kesejahteraan hewan merupakan suatu upaya penting 

dalam memperlakukan hewan dengan sebaik mungkin. 
Kesejahteraan hewan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 
menunjukkan keinginan untuk mencegah penderitaan hewan 
serta memastikan kualitas hidup dan kematian hewan secara 
manusiawi (Mandala dkk, 2016). Pentingnya kesejahteraan 
hewan akan berdampak pada pola siklus hidup hewan tersebut 
mulai dari proses pertumbuhan, reproduksi, serta daya tahan 
hewan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat risiko hewan 
terkena penyakit serta dapat meningkatkan kesehatan dari 
hewan tersebut (European Comunities, 2007). 

Menurut Dallas (2006), kesejahteraan hewan dapat diukur 
dengan menggunakan lima indikator kebebasan (Five Freedoms) 
yakni bebas dari rasa haus dan lapar; bebas dari rasa tidak 
nyaman; bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit; bebas 
mengekspresikan perilaku normal; dan bebas dari rasa takut dan 
stres.  Aspek kesejahteraan mengacu pada kualitas hidup hewan, 
kondisi hewan dan perawatan/perlakuan terhadap hewan. 
Adapun upaya yang dapat dipertimbangkan dalam mewujudkan 
kesejahteraan hewan yaitu dengan cara mengusahakan hewan 
hidup secara alami atau membiarkan hewan hidup dengan 
perjalan fungsi biologis (Moss, 1992). 

 
2.4 Aspek Kehalalan Pemotongan Ayam 

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya diperbolehkan. 
Halal di agama Islam adalah salah satu dari lima hukum di Islam. 
Halal merupakan indikator penting bagi masyarakat muslim 
dalam menentukan makanan atau minuman tersebut dapat 
dikonsumsi atau tidak. Ketentuan halal juga telah diatur di Al-
Qur’an surah Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut. 

Artinya: 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
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langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu. 

Pada zaman globalisasi kini yang semakin ketat dan 
banyaknya barang luar yang masuk ke negara dengan mudah, 
sehingga konsumen muslim perlu memperhatikan faktor 
kehalalan sebagai penentu utama dalam mengkonsumsi 
makanan maupun minuman. Halal dapat diartikan sebagai suatu 
yang dapat diperbolehkan berdasarkan hukum dan prinsip islam 
(Riaz dan Chaundry, 2004). Mengingat daging ayam potong 
merupakan salah satu daging yang banyak dikonsumsi berbagai 
kalangan karena harga jual yang mudah dijangkau. Sehingga 
kehalalan daging ayam potong juga perlu di perhatikan . 
kehalalan daging ayam potong dipengaruhi berdasarkan proses 
pemotongan ayam tersebut apakah sesuai dengan syariat islam 
atau tidak. 

Menurut fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang standar 
penyembelihan hewan secara halal, yakni dengan mengikuti 
syariat islam agar dapat dikonsumsi mayarakat muslim. Standar 
penyembelihan mulai dari hewan yang akan disembelih, proses 
penyembelihan, alat untuk menyembelih serta prosesdur dalam 
penyembelihan. Adapun beberapa standar yang harus dipenuhi 
untuk memperoleh daging segar. Standar hewan yang akan 
disembelih adalah hewan yang disembelih adalah hewan yang 
boleh dimakan, hewan harus dalam keadaan hidup ketika 
disembelih, dan kondisi hewan harus memenuhi standar 
kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan. Syarat standar dalam penyembelihan hewan yakni 
beragama islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara 
penyembelihan secara syar’i atau secara islam, dan memiliki 
keahlian dalam penyembelihan. Syarat dalam proses 
penyembelihan harus sesuai dengan fatwa MUI seperti harus 
dilakukan dengan niat dan menyebut nama Allah, proses 
penyembelihan harus dilakukan secara singkat, serta proses 
penyembelihan harus terpotongnya empat saluran (saluran 
makanan, saluran pernafasan, dan dua pembuluh darah). 
Adapun standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman 
diantaranya pengolahan dilakukan setelah hewan dalam 
keadaan mati oleh sebab penyembelihan, hewan yang gagal 
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penyembelihan harus dipisahkan, penyimpanan dilakukan 
secara terpisah antar yang halal dan nonhalal, dan saat proses 
pengiriman daging harus ada informasi serta jaminan mengenai 
status kehalalannya (mulai persiapan, pengangkutan, hingga 
penerimaan). 

Penilaian aspek kehalalan menurut LPPOM MUI tahun 2012 
tentang prosedur tertulis aktivitas kritis adalah tata cara yang 
digunakan dalam mengendalikan aktivitas kritis yang 
menyangkut pada proses penyembelihan hewan sehingga 
diperoleh daging ASUH. Menurut Riaz dan Chaundy (2004), titik 
kontrol kehalalan dapat ditinjau dari setiap operasi dari proses 
penyembelihan yang sesuai halal, penanganan, pengemasan 
hingga proses pendistribusian. Berikut Halal Critical Control 
Point (HCP) untuk penyembelihan hewan dapat dilihat pada 
Gambar 2.1. 
1. HCP-1  

Hewan yang disembelih harus dari jenis hewan halal seperti 
domba, kambing, sapi, banteng, ayam, itik, dan jenis hewan 
jenis lainnya yang dianggap halal akan mempengaruhi cara 
penyembelihan secara halal. 

2. HCP-2 
Islam menganjurkan bahwa kesejahteraan hewan perlu 
diterapkan. Oleh karena itu, hewan harus diperlakukan 
dengan selayaknya agar tidak mengalami stres sebelum 
proses penyembelihan. Pada area kandang harus tersedia 
air minum, menghindari penggunaan tongkat listrik 
berlebihan, hewan harus dipelihara dengan baik dengan 
menerapkan lima prinsip kebebasan kesejahteraan hewan 
yakni bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari 
ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit atau penyakit, bebas 
mengekspresikan perilaku alami, dan bebas dari rasa takut 
dan cengkraman 

3. HCP-3 
Teknik pemingsanan merupakan hal yang digunakan dalam 
penyembelihan hewan. Teknik pemingsanan digunakan 
untuk menghindari hewan dari stres saat proses 
penyembelihan berlangsung. Proses pemingsanan bisa 
dilakukan dengan beberapa hal yakni pemingsanan dengan 



11 
 

menggunakan media air yang dialiri listrik voltase serta 
ampere dalam waktu tertentu. Cara lainnya dengan 
menggunakan alat pemingsan manual.  

 
Gambar 2.1 Halal Critcal Point (HCP) Daging 

(Riaz dan Chaundy, 2004)  

Hewan halal
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disembelih

Pemingsanan

Penyembelihan dengan pisau 

tajam

Terpotongnya tiga saluran 

pada leher

Doa

Pemeriksaan setelah 

penyembelihan

Karkas halal

Pelayuan

Pemotongan daging

Pengemasan dan pelabelan

Penyembelih harus beragama 

Islam

HCP 1

HCP 2

HCP 3

HCP 4

HCP 6

HCP 7

HCP 8

HCP 9

HCP 5



12 
 

4. HCP-4 
Alat yang digunakan dalam penyembelihan harus pisau 
tajam, sehingga hewan tidak mengalami kesakitan ketika 
proses penyembelihan berlangsung. Alat yang digunakan 
dalam proses penyembelihan disesuaikan dengan leher dari 
hewan. 

5. HCP-5 
Pemotongan hewan halal harus dilakukan oleh laki-laki atau 
perempuan dewasa dan memahami tata cara 
penyembelihan sesuai syariat islam.penyembelihan harus 
dilakukan oleh  orang yang terlatih sehingga dapat 
mengefisiensi dan meminimalkan kerusakan yang terjadi 
pada karkas maupun kulit hewan yang disembelih. 

6. HCP-6 
Penyembelihan dilakuakan dengan cara penyembelih 
menguacap nama Allah serta gerakan menyembelih dengan 
gerakan cepat pada bagian leher,memutus bagian karotis, 
trakea, dan kerongkongan tanpa mematahkan tulang 
dibagian leher. 

7. HCP-7 
Berdoa dalam proses penyembelihan hewan serta 
penyembelih wajib mengucapkan “Bismillah” sebanyak satu 
kali, dan “Bismillahi Allaahu Akbar” sebanyak tiga kali..  

8. HCP-8 
Pada tahap ini penyembelih memastikan hewan mati dengan 
sempurna yang ditandai dengan hilangnya reflek kelopak 
mata (palpebrae), reflek cubit (kejang). Ketika hewan 
dipastikan mati, tahap selanjutnya yakni pengolahan karkas, 
yang dilanjutkan pemisahan bulu, kulit, serta jeroan.  

9. HCP-9 
Pada tahap ini dipastikan produk halal dan ditangani serta 
disimpan dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar produk 
terhindar dari kontaminasi atau cemaran yang menyebabkan 
produk kehilangan kehalalannya. Selanjutnya proses 
pelabelan untuk menandai bahwa produk halal. 
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2.5 Rumah Potong Ayam 
Menurut SNI 016160 tahun 1999, rumah pemotongan 

unggas adala diartikan sebagai kompleks bangunan dengan 
desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis 
dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong 
unggas bagi konsumsi masyarakat umum. Menurut Rahayu dkk 
(2011), usaha pemotongan ayam pada prinsipnya adalah 
menyediakan ayam segar yang berasal dari ayam sehat, 
dipotong dengan halal serta dikerjakan dengan bersih dan 
higienis yang dikenal dengan produk ASUH (Aman Sehat Utuh 
Halal). Usaha pemotongan ayam ada dua jenis yakni berbentuk 
tradisional yang cara kerjanya tanpa menggunakan mesin dan 
berbentuk modern atau menggunakan mesin  dalam proses 
pemotongan ayam. 

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 
pendirian rumah potong ayam menurut SNI 016160 tahun 1999 
ditinjau dari syarat lokasi RPA, syarat sarana yang haris dipenuhi, 
serta syarat kendaraan pengangkutan unggas. Berikut syarat 
lokasi rumah potong unggas diantranya: a) tidak bertentangan 
dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail 
Tata Ruang (RDTR) setempat dan/atau Rencana Bagian Wilayah 
Kota (RBWK); b) tidak berada di bagian kota yang padat 
penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman 
penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran 
lingkungan; c) tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak 
berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan 
kontaminan lainnya; d) memiliki lahan yang cukup luas untuk 
pengembangan Rumah Pemotongan Unggas.  

Ada juga persyaratan sarana rumah pemotongan unggas 
harus dilengkapi diantaranya sesuai SNI 016160 tahun 1999, 
yatu: a) sarana jalan yang baik menuju Rumah Pemotongan 
Unggas yang dapat dilalui kendaraan pengangkut unggas hidup 
dan daging unggas; b) sumber air yang cukup dan memenuhi 
persyaratan baku mutu air minum sesuai dengan SNI 01-0220-
1987 dan persediaan air yang minimum harus 25-35 
liter/ekor/hari; c) sumber tenaga listrik yang cukup; d) persediaan 
air yang bertekanan 1,05 kg/cm2 (15 psi) serta fasilitas air panas 
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dengan suhu minimal 82 oC; e) kendaraan pengangkut daging 
unggas.  

Menurut SNI 016160 tahun 1999, adapun syarat kendaraan 
pengangkut daging unggas yang harus dipenuhi RPA sebagai 
berikut: a) boks pada kendaraan untuk mengangkut daging 
unggas harus tertutup; b) lapisan dalam boks pada kendaraan 
pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, 
tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah 
dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik; c) boks 
dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan 
suhu bagian dalam daging unggas segar maksimum +4oC; d) 
suhu ruangan dalam boks kendaraan pengangkut daging unggas 
beku maksimum adalah -18oC; dan e) persyaratan kendaraan 
pengangkut daging unggas secara rinci akan ditetapkan melalui 
standar kendaraan pengangkut daging unggas tersendiri. 

 
2.6 Aspek Keamanan Daging 

Aspek keamanan daging merupakan salah satu aspek 
penting yang perlu diperhatikan yang berhubungan terhadap 
kualitas atau mutu dari daging yang akan dikonsumsi. Menurut 
Delfita (2013), aspek keamanan pangan diartikan sebagai suatu 
kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 
kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 
masyarakat. Biasanya pada aspek keamanan pangan dilakukan 
dua pemeriksaan yakni pemeriksaan ante-mortem dan post-
mortem. Hal tersebut agar kualitas daging yang dihasilkan sesuai 
standar. Tujuan pentingnya pemeriksaan ante-mortem dan 
postmortem yang dilakukan secara higienis untuk meminimalisir 
pencemaran. Jika suatu unit usaha pemotongan telah 
menerapkan prinsip-prinsip Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP), juga dilakukan peningkatan prosedur pemeriksaan 
penyakit secara menyeluruh dengan menggunakan prinsip-
prinsip penilaian risiko (Praswoto, 2014).   
2.6.1 Pemeriksaan Ante-mortem 

Sebelum proses penyembelihan dilakukan, ada beberapa 
tahapan proses yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni 
pengadaan dan penerimaan ayam potong, serta pemeriksaan 
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awal (ante-mortem). Menurut Praswoto (2014), 
pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan 
hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas 
pemeriksa berwenang (HAS 23103). Adapun beberapa tujuan 
utama dari dilaksanakan pemeriksaan ante-mortem yakni 
melputi: a) menseleksi seluruh ternak yang untuk disembelih; b) 
Menjamin bahwa ternak telah diistirahatkan minimal 12 jam untuk 
memperoleh informasi gejala klinis melalui diagnosa dan 
keputusan yang diperoleh; c) menekan risiko cemaran kotoran 
atau penyakit ternak ke daging ketika ternak disembelih melalui 
pemisahan ternak yang kotor dan pemisahan ternak yang 
berpenyakit, bila perlu melalui pengaturan tersendiri; d) menjamin 
bahwa ternak yang menderita sakit yang direkomendasikan 
pemotongan darurat dan dilakukan perlakukan pemeriksaan 
khusus; e) mengidentifikasi penyakit-penyakit ternak strategis 
yang wajib dilaporkan untuk mencegah pencemaran lantai 
tempat pemotongan; f) mengidentifikasi ternak yang sakit dan 
ternak yang sebelumnya telah atau baru diobati dengan 
antibiotika, agent chemotheraputik, insektisida dan pestisida; g) 
diperlukan dan menjamin alat angkut ternak tetap bersih sebelum 
meninggalkan tempat atau rumah pemotongan hewan; dan i) 
isolasi atau karantina bagi ternak yang menunjukkan gejala klinis. 

Adapun beberapa pemeriksaan ante-mortem dimulai sejak 
penilaian status kesehatan hewan dipeternakan asal yang perlu 
digali meliputi informasi yakni (Praswoto. 2014): a) status dan 
situasi penyakit hewan yang pernah dideritanya, dengan 
memeriksa kartu ternak; b) evaluasi penggunaan obat-obatan, 
apabila ternak sapi baru divaksin anthrax, maka penyembelihan 
ternak harus ditunda potong paling kurang waktu 42 hari; c) 
status pemberian pakan dan minum (apakah hijauan pernah 
disemprot pestisida sebelumnya, konsentrat mengandung Meat 
Bone Meal (MBM), lingkungan limbah pembuangan akhir, air 
limbah industri, pakan yang mengandung pemacu pertumbuhan, 
dll); d) gejala klinis ketika terjadi di tempat asal; e) konformasi 
fisik (kurus, gemuk, sedang), dan konfirmasi larangan 
undangundang terhadap pemotongan sapi betina produktif; f) 
kebersihan kulit dan bulu; g) pemeriksaan umum selaput lendir 
mata, hidung dan adakah kebengkakan pada pipi, rahang; h) 
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pergerakan ternak secara bebas diamati termasuk perilakunya 
ketika tiba; dan i) lubang-lubang yang ada yaitu telinga, hidung, 
anus (kumlah) dan ambing. 

2.6.2 Proses Pemotongan 
Pada dasarnya teknik pemotongan ayam terdapat 2 teknik 

yaitu pemotongan secara langsung dan pemotongan secara tidak 
langsung. Pemotongan secara langsung atau tradisional 
dilakukan setelah ayam dinyatakan sehat. Ayam disembelih pada 
bagian leher dengan memotong arteri karotis adan vena jugularis. 
Pemotongan ayam secara tidak langsung dilakukan dengan cara 
proses pemingsanan dan selanjutnya ayam akan dipotong. 
Proses pemingsanan bertujuan untuk memudahkan 
penyembelihan dan agar ayam tidak tersiksa dari kesakitan saat 
proses pemotongan sehingga akan diperoleh kualiats kulit dan 
karkas ayam lebih baik (Bakar, 2003). 

Pemotongan ayam yang dilakukan harus secara halal dan 
baik, serta memenuhi syarat higiene sanitasi akan menghasilkan 
karkas utuh atau karkas potongan yang ASUH (aman, sehat, utuh 
atau halal). Penanganan ayam hidup sebelum pemotongan perlu 
memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Aspek 
kesejahteraan hewan yang diterapkan mulai dari peternakan 
sampai hewan disembelih. 
2.6.3 Pemeriksaan Postmortem 

Pemeriksaan postmortem merupakan suatu pengamatan 
yang dilakukan setelah mati atau setelah proses penyembelihan 
hewan ternak. Tujuan pemeriksaan postmortem adalah untuk 
menjamin daging aman dari kontaminasi penyakit zoonosis dan 
layak dikonsumsi, bebas dari cemaran yang membahayakan 
kesehatan konsumen (Praswoto, 2014). Pemeriksaan post-
mortem biasanya dilakukan oleh seorang dokter hewan atau 
tenaga paramedik kesehatan hewan yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan dalam membedakan organ yang normal dan 
abnormal, serta dibawah pengawasan dokter hewan berwenang. 
Pada pemeriksaan postmortem dapat dilakukan dengan cara 
mengeluarkan jeroan oleh petugas yang telah mendapat 
pelatihan.Pada proses pemeriksaan post-mortem yang perlu 
diperhatikan adalah semua peralatan yang digunakan pada saat 
pengeluaran jeroan tidak boleh digunakan langsung untuk 



17 
 

menangani karkas, namun harus dicuci dan didisinfeksi 
(Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010). 

Menurut Kartasudjana (2011), pada saat pemeriksaan 
harus tersedia ruangan yang cukup untuk memeriksa karkas 
maupun non-karkas serta didukung dengan penerangan yang 
memadai. Pendarahan yang tidak sempurna, daging kekuning-
kuningan, daging kehijauan atau lemak yang tercemar bakteri 
atau perubahan lainnya. Hal tersebut karena tidak bisa terdeteksi 
secara teliti yang disebabkan karena cahaya dalam ruangan 
kurang memadai dibanding cahaya matahari. 

 
2.7 Kriteria Kualitas Daging 

Kriteria kualitas daging merupakan langkah penentu dari 
proses postmortem. Pada kualitas daging dapat dipengaruhi 
beberapa faktor yakni mulai dari hewan masih hidup hingga 
hewan setelah dipotong. Pada saat hewan masih hidup kriteria 
kualitas daging ditentukan dari pakan yang digunakan, kesehatan 
hewan serta cara memperlakukan hewan semasa hidupnya. 
Pada saat hewan telah disembelih kualitas daging ditentukan 
dengan proses darah yang mengalir pada saat proses 
penyembelihan apakah darah bersih ataukah terkontaminasi 
dengan bakteri atau terkontaminasi pada saat penyembelihan 
(Ismail, 2012). Adapun syarat mutu mikrobiologis yang terdapat 
pada ayam potong dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Syarat mutu mikrobiologis yang terdapat pada daging 

ayam potong  
No. Jenis Satuan Persyaratan 

1. Total Plate Count cfu/g Maksimum 1 x 106 

2. Coliform cfu/g Maksimum 1 x 102 
3. Staphylococcus aureus cfu/g Maksimum 1 x 102 
4. Salmonella sp per 25 g Negatif 
5. Escherichia coli cfu/g Maksimum 1 x 101 
6. Campylobacter sp per 25 g Negatif 

Sumber: SNI (2009) 
Menurut Murtidjo (2007), kualiatas daging ayam juga 

dipengaruhi oleh pendarahan pada waktu ayam dipotong dan 
kontaminasi sesudah ayam dipotong. Untuk menghasilkan 
karkas yang berkualitas tinggi, darah harus dikeluarkan secara 
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sempurna dan tuntas, sedangkan untuk memperoleh produk 
karkas ayam yang sehat dan aman, harus dilakukan usaha yang 
menekan terjadinya kontaminasi. Adapun kriteria yang dapat 
dipakai sebagai pedoman untuk menentukan kualitas daging 
ayam untuk keperluan konsumsi yakni: keempukan atau 
kelunakan, kandungan lemak atau marbling didalam otot, warna, 
rasa dan aroma, kelembapan, dan residu obat-obatan. 

Karkas merupakan hasil utama dari proses pemotongan 
ternak dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada non-
karkas. Bagian non-karkas atau disebut offal terdiri dari atas dua 
bagian yakni edible offal (layak dimakan) seperti hati, janting, 
limpa, ginjal, dan paru. Bagian non-edible offal (tidak layak 
dimakan) seperti darah, tulang, kuku, dan bulu (Rosydi, 2017). 
Berikut persyaratan tingkatan mutu fisik karkas ayam dapat dilihat 
pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Persyaratan tingkatan mutu fisik karkas ayam 

No 
Faktor 
Mutu 

Tingkatan Mutu 

Mutu I Mutu II Mutu III 

1. Konformasi Sempurna Ada sedikit kelainan 
pada tulang dada 
atau paha 

Ada kelainan 
pada tulang 
dada dan 
paha 

2. Perdagingan Tebal Sedang Tipis 
3. Perlemakan Banyak Banyak Sedikit 
4. Keutuhan Utuh Tulang utuh, kulit 

sobek sedikit, tetapi 
tidak pada bagian 
dada 

Tulang ada 
yang patah, 
ujung sayap 
terlepas ada 
kulit yang 
sobek pada 
bagian dada 

5. Perubahan 
warna 

Bebas dari 
bulu atau 
“freeze 
burn” 

Ada memar sedikit 
tetapi tidak pada 
bagian dada dan 
tidak “freeze burn” 

Ada memar 
sedkit tetapi 
tidak ada 
“freeze 
burn” 

6. Kebersihan Bebas dari 
bulu tunas 
(pin feather) 

Ada bulu tunas 
sedikit yang 
menyebar, tetapi 
tidak pada bagian 
dada 

Ada bulu 
tunas 

Sumber: SNI (2009) 
Daging ayam juga bisa mengalami penurunan kualitas 

ditinjau dari segi kimia. Penurunan kualitas daging bisa terjadi 
karena adanya perlakuan yang kurang tepat saat penangan 
daging saat proses penyimpanan. Hal tersebut bisa juga karena 
suhu penyimpanan daging tidak sesuai dengan standar 
penyimpanan daging serta proses pengemasan yang baik 
(Hasrawati, 2017). Menurut Wowor dkk (2014), suhu 
penyimpanan daging ayam berkisar tidak lebih dari suhu 4oC dan 
akan bertahan selama 7 hari dalam kondis tersebut. Adapun 
karakteristik kimia dan karakterstk daging paha ayam yang 
setelah dipotong dapat dilihat pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 Karakterstik kimia dan karakteristik daging paha ayam 
setelah dipotong 

Kualitas Daging Paha Ayam 

Komposisi kimia (%)  
Air 74,4 
Protein 21,8 
Lemak 3,2 

Karakteristik daging  
pH 5,8 
Air terlepas (%) selama 24 
jam 

7,3 

Susut masak 23,5 

Sumber: Haseawati (2014). 
 

2.8 Penelitian Terdahulu 
Marsusvita (2016), pada penelitian tersebut membahas 

tentang penerapan aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, dan 
keamanan pemotongan sapi menggunakan metode deskriptif 
analitis yakni dengan cara mengamati secara langsung sapi dan 
melakukan audit internal. Analisa aspek kesejahteraan mangacu 
pada prinsip five freedoms, aspek keamanan mengacu pada HAS 
23103 tentang pedoman pemenuhan kriteria sistem halal, serta 
aspek keamanan mengacu pada 7 prinsip HACCP. Hasil dari 
penelitian tersebut untuk aspek kesejahteraan hewan belum 
konsisten, namun pada proses pemotongan sapi sudah sesuai 
HAS 23103. Aspek keamanan pada pemotongan sapi sudah 
terpenuhi, namun untuk proses pasca pemotongan dan 
pendistribusian belum sepenuhnya terpenuhi. 

Islahuddin (2009), pada penelitian tersebut membahas 
tentang penerapan kesejahteraan hewan di tempat penjualan 
unggas hidup dengan menggunakan metode observasi lapang 
dan menggunakan kuesioner. Pada penelitian tersebut 
menggunakan sampel berupa pedagang unggas hidup sebanyak 
15 padagang. Penilaian kesejahteraan hewan dinilai dengan 3 
aspek yakni aspek pengangkutan, aspek penampungan, dan 
aspek penyembelihan. Analisis data yang digunakan dari 
penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif berupa 
program SPSS 13.0. Hasil dari penelitian tersebut pada aspek 
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pengangkutan, aspek penampungan, serta aspek 
penyembelihan telah dilakukan dengan baik. Berdasarkan dari 
penelitian tersebut perlu adanya perbaikan berupa pemahaman 
kesejahteraan hewan yang baik kepada penjual. 

Nurjannah dkk (2017), pada penelitian tersebut membehas 
penerapan Animal Welfare di Usaha Pemotongan Unggas 
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode 
observasi langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur 
berdasarkan code of welfare for meat chicken and breeding 
chickens dan pedoman produksi dan penanganan daging ayam 
yang higienis. Parameter yang dinilai pada penelitian ini meliputi 
tiga aspek yaitu aspek pengangkutan, aspek penampungan dan 
aspek penyembelihan. Prosedur yang dilakukan dimulai dengan 
pengamatan kondisi pengangkutan ayam, pengamatan pada 
kandang penampung, sampai penyembelihan. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pada aspek pengangkutan animal welfare 
yang dilaksanakan dengan baik yaitu penggunaan keranjang 
yang berbahan plastik dan kelayakan ruang dalam keranjang 
diperhatikan, pada aspek penampungan animal welfare yang 
dilaksanakan dengan baik berupa pemberian pakan dan air 
minum serta ventilasi dan pencahayaan yang cukup kemudian 
pada aspek penyembelihan animal welfare yang dilaksanakasn 
dengan baik yaitu penggunaan pisau yang tajam dan adanya 
proses pengeluaran darah. 

Ningrum (2017), pada penelitian tersebut membahas tentang 
penerapan aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, dan 
keamanan kambing kurban menggunakan metode deskriptif 
analisis yakni dengan mengamati secara langsung, melakukan 
audit internal, dan melakukan pengujian terhadap cemaran 
terhadap bakteri Salmonella sp. Pada penelitian tersebut 
menggunakan 7 populasi yakni penjual hewan kurban yang 
berada di kota Malang, sedangkan sampel yang digunakan 
berupa 33 ekor kambing dari 7 populasi tersebut. Hasil dari 
penelitian tersebut penerspsn aspek kesejahteraan hewan 
kurban yang berdasar pada prinsip five freedoms untuk 
kebebasan dari rasa lapar dan haus sebesar 95%, kebebasan 
dari ketidaknyamanan sebesar 71,50%, kebebasan dari rasa 
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sakit dan luka sebesar 100%, kebebasan dari rasa takut dan stres 
sebesar 50%. Pada aspek kehalalan terdapat 4 kambing yang 
kehalalannya belum memenuhi syarat karena pada proses 
penyembelihan 3 saluaran sebagai syarat proses penyembelihan 
belum terpotong. Pada aspek kemanan tahap pasca 
penyembelihan masih belum terpenuhi. Pada pengujian mikroba 
pada sampel 3 yakni berupa daging segar, 2 diantaranya bakteri 
Salmonella sp memenuhi standar SNI. 

Tasnim (2017), pada penelitian tersebut membahas tentang 
analisis aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, keamanan, dan 
kelestarian lingkungan produksi kopi luwak menggunakan 
metode scoring dan pembobotan. Pada penelitian tersebut 
menggunakan 4 responden yakni manajer, wakil manajer, 
karyawan bagian produksi, dan karyawan bagian personalia dan 
umum. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan persentase 
penerapan aspek kesejahteraan hewan sekitar 86,43%, namun 
perlu adanya perbaikan sekitar 50% pada aspek tersebut dalam 
poin kebebasan mengekspresikan perilaku. Penerapan aspek 
kehalalan perusahaan sudah menerapkan sesuai HAS 23101 
dan memiliki sertifikasi dari LPPOM MUI. Penerapan aspek 
keamanan, produksi kopi luwak sudah sesuai dengan Good 
Manufacturing Practice (GMP) dengan persentase yang didapat 
sekitar 76,64%. Adanya perbaikan sekitar 50% untuk aspek 
ruang lingkup GMP bagian higiene. Pada penerapan aspek 
kelestarian lingkungan di sesuaikan dengan UTZ Certified yang 
mencangkup air, perlindungan alam, adaptasi perubahan iklim, 
energi, udara, dan limbah yang sudah terpenuhi.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Rumah Potong Ayam (RPA) 

Mualim Broiler yang berlokasi di Jalan Pandanrejo No. 76 Batu. 
Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2018 hingga 
selesai. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi 
dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 
Pengujian mikrobiologis daging ayam dilakukan di Laboratorium 
Bioindustri Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar lebih fokus dan tidak 
menyebar sehingga tercapainya tujuan dalam penelitian tersebut. 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni data yang 
didapat sesuai dengan penelitian di Rumah Potong Ayam (RPA) 
Mualim Broiler Batu meliputi aspek kesejahteraan hewan, 
kehalalan, dan keamanan pangan. 

 
3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni 
pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. 
Metode penelitian deskriptif tidak terdapatnya manipulasi atau 
pengubahan pada variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu 
kondisi faktanya. Tujuan dari penelitian tersebut untuk membuat 
deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 
dan akurat mengenai fakta-fakta yang diamati (Hamdi, 2014). 
Penelitian menggunakan metode deskriptif adanya analisa data 
secara sederhana untuk mengembangkan pemikiran serta 
menjabarkan pola untuk mendapatkan hipotesis yang lebih 
general (Krisgnaswamy, 2006).  

 
3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah sistematis yang 
dilakukan dalam menganalisis data dan fakta yang terkait dengan 
penelitian yang dikakujan. Adapun prosedur penelitian yang perlu 
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dilakukan diantaranya survei pendahuluan, identifikasi dan 
perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, 
pengambilan data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan 
saran. Berikut adalah diagram alir penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1 

 
 Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Survei pendahuluan, 

identifikasi dan 
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3. Kebebasan dari rasa sakit atau 
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5. Kebebasan dari rasa takut dan 

stress

Aspek Kehalalan:
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2. Traceability
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Aspek Keamanan (HACCP):
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2. Menetapkan critical control point 

(CCP)
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(Strategi pemenuhannya)

Penentuan responden

Pembuatan Kuesioner

Kesimpulan dan Saran
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Secara lebih terperinci, tahapan penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Survei Pendahuluan, identifikasi dan perumusan masalah 

Survei pendahuluan merupakan tahap observasi langsung 
yang dilakukan pada Rumah Potong Ayam Mualim Broiler Batu. 
Survei pendahuluan bertujuan memberikan gambaran jenis 
tentang objek penelitian, identifikasi dan perumusan masalah 
dilakukan setelah melakukan survei pendahuluan. Pada tahap 
identifikasi dan perumusan masalah merupakan proses 
mengidentifikasi dari masalah yang akan dibahas oleh peneliti 
meliputi aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, serta keamanan 
di Rumah Potong Ayam Mualim Broiler Batu.  
2. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yakni aspek 
kesejahteraan hewan, kehalalan, dan keamanan dengan 
mengunakan bantuan dari sumber pustaka. Studi literatur ini 
digunakan untuk mencari informasi secara teoritis. Penggunaan 
teori tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
ada. 
3. Penentuan responden 

Responden penelitian ini berdasar metode purposive sampling 
dimana seorang peneliti harus benar-benar mengetahui bahwa 
responden yang dipilih dapat memberi informasi yang diinginkan 
sesuai masalah yang diangkat peneliti (Ferdian dkk, 2012). 
Penetapan responden sebagai pakar didasarkan pada reputasi, 
kedudukan, serta kreadibilitas yang disesuaikan dengan topik 
yang dibahas serta bersedia untuk diwawancarai lebih mendalam 
sehingga data yang dibutuhkan terpenuhi (Jaya dkk, 2011). 

Penelitian ini menggunakan 7 pakar ahli sebagai responden 
dalam pengisian kuesioner. Pemilihan pakar sebagai responden 
berdasar keahlian serta pengalaman yang dimiliki terkait topik 
yang dibahas yakni aspek kesejahteraan, kehalalan, dan 
keamanan. Responden tersebut terdiri dari 1 orang manajer RPA, 
2 orang karyawan dari RPA Mualim yang menangani ayam 
secara langsung (mulai ayam datang hingga proses pemeriksaan 
sebelum disembelih), 1 orang karyawan pejagal yang berasal dari 
RPA Mualim, 2 orang karyawan yang menangani pasca 
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penyembelihan dari RPA Mualim,  dan 1 orang pengawas dari 
Dinas Peternakan kota Batu. 
4. Pembuatan kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini berdasarkan wawancara 
dengan pakar berdasarkan Five Freedoms pada RPA tersebut. 
Kuesioner beisikan pertanyaan yang penjabaran dari Five 
Freedoms yakni a) bebas dari rasa haus dan lapar, b) bebas dari 
ketidaknyamanan, c) bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakt, d) 
bebas mengekspresikan perilaku secara alami, dan e) bebas dari 
rasa takut dan stres. Kuesioner tersebut juga disesuaikan dengan 
kondisi langsung pada RPA sehingga pakar dapat memahaminya 
pertanyaan yang ditanyakan.  
5. Pengumpulan data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk 

menjawab tujuan penelitian dilakukan dengan metode 
eksploratif, deskripsi, maupun klausal menggunakan metode 
pengumpulan data berupa survei atau observasi langsung 
(Hermawan, 2005). Data primer penelitian ini berupa hasil 
observasi, wawancara dan dokumentasi di Rumah Potong 
Ayam Broler Mualim Batu. Data tersebut akan digunakan 
dalam analisis aspek kesejahteraan hewan, kehalalan, dan 
keamanan pada pemotongan ayam. 

b. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai 
variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun 
sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh 
dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), website, 
perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan 
(Hermawan, 2005). Data sekunder yang dibutuhkan sebagai 
data pendukung pembahasan yang berkaitan dengan aspek 
kesejahteraan hewan, kehalalan, dan keamanan pada 
pemotongan ayam. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan atau peninjauan 

langsung yang dilakukan di Rumah Potong Ayam Mualim 
Broiler Batu sebanyak 3 kali pengamatan, meliputi pra 
penyembelihan, proses penyembelihan, pasca 
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penyembelihan, distribusi, dan kondisi lingkungan RPA. 
Observasi dilakukan sesuai dengan standar HAS 23103, 
prinsip HACCP, dan prinsip Five Freedoms. Pengamatan 
tersebut nantinya dapat dibandingkan antara keadaan lapang 
denga teori-teori atau standar yang telah ditetapkan. 

b. Wawancara dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab 
secara langsung dengan pekerja dan kepala bagian. Pekerja 
yang menangani ayam datang hingga proses penyembelihan 
sebanyak ± 7 orang. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan 
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 
disiapkan, yang nantinya akan dikembangkan menjadi 
pertanyaan-pertanyaan lain untuk menggali informasi lengkap 
serta menjamin tingkat validitasnya hasil laporan. Daftar 
pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.  

c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 
cara mempelajari dokumen-dokumen perusahaan/instansi 
terkait proses pemotongan ayam serta alat-alat yang 
digunakan, pengumpulan data dengan cara pencatatan, dan 
pengambilan gambar di lapangan melalui pemotretan. 
Dokumentsi dilakukan sebagai bukti dan pendukung tertulis 
dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah 
dan dianalisis dalam bentuk uraian HAS 23103, prinsip 
HACCP, prinsip Five Freedoms, dan dukungan literatur. 

6. Pengambilan data 
Secara umum analisis data bersifat kuantitatif menggunakan 

analisis induktif. Proses analisis induktif yaitu menggambarkan 
proses penelitian yang melakukan analisis di lapangan. Kegiatan 
analisis dilakukan dalam setiap proses produksi di RPA, terdiri 
dari pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca 
penyembelihan, dan distribusi. Penelitian ini dilakukan dengan 
membandingkan literatur. Analisis pengolahan data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Aspek kesejahteraan hewan 
Kesejahteraan hewan harus diterapkan di semua rumah 
potong salah satunya adalah RPA Mualim Broiler Batu. 
Pengukuran mulai penerimaan ayam sampai proses 
pemotongan. Kesejahteraan hewan dapat diukur dengan 
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menggunakan indikator prinsip lima kebebasan hewan 
(Five Freedoms) dan dianalisis dengan metode scoring 
hasil modifikasi dari audit internal. Daftar pertanyaan dapat 
dilihat pada Lampiran 1. Menurut Farm Animal Welfare 
Council UK (1992), berikut merupakan lima prinsip 
kebebasan hewan adalah. 
1. Kebebasan dari rasa lapar dan haus yaitu memberikan 

makan dan minum secara cukup untuk menjamin 
hewan kesehatan hewan. 

2. Kebebasan dari ketidaknyamanan yaitu memberikan 
kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 
hewan. 

3. Kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit 
yaitu mencegah kemungkinan hewan merasakan sakit 
atau menderita luka-luka, dan jika hewan sakit atau 
menderita luka-luka harus diperiksa oleh dokter dan 
diobati. 

4. Kebebasan mengekspresikan perilaku secara alami 
yakni dengan memberikan ukuran kandang yang 
disesuaikan dengan ukuran hewan atau memberikan 
ruang bebas untuk bergaul dengan hewan lain dengan 
jenis yang sama. 

5. Kebebasan dari rasa takut dan stres dengan cara 
menjamin perilaku yang baik terhadap hewan. Hal 
tersebut bertujuan untuk menghindari stres yang 
berdampak pada hewan terhadap ancaman 
kebosanan, stres, ketakutan, dan kesusahan. 

b. Aspek kehalalan 
Menurut LPPOM MUI (2012), pengolahan dan analisis 
data aspek kehalalan daging ayam adalah sesuai dengan 
berkut. 
1. Prosedur tertulis aktivitas kritis 

Adalah seperangkat tata cara kerja yang dilakukan 
untuk mengendalikan aktivitas kritis. Aktivitas kritis 
meliputi pra pemotongan, proses pemotongan, pasca 
pemotongan, dan transportasi. Berikut penjabaran dari 
setiap aktivitas kritis. 
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a. Pra pemotongan merupakan perlakuan yang 
dilakukan sebelum proses penyembelihan.  

b. Proses pengistirahatan merupakan tahapan untuk 
meminimumkan tingkat stres pada hewan saat 
melakukan perjalanan menuju RPA 

c. Proses pemingsanan merupakan tahap penting 
untuk meminimumkan tingkat stres hewan melihat 
saat proses penyembelihan berlangsung. 

d. Proses pemotongan merupakan tahap penting 
yang menentukan apakah hewan yang disembelih 
tergolong halal atau tidak.  

e. Pasca pemotongan merupakan salah satu tahap 
yang dilakukan setelah proses pemotongan. Pada 
tahap ini meliputi proses pencabutan bulu, 
pengeluaran jeroan, dan pemtongan karkas ayam. 

f. Transportasi merupakan alat bantu yang 
digunakan untuk mengantarkan ayam hidup dari 
peternak menuju kandang penampungan pada 
RPA serta pendistribusian produk hingga sampai 
pada konsumen atau retailer. 

2. Kemampuan telusur (Trecebilty) 
Adalah kemampuan telusur produk (daging ayam) 
yang tergolong dalam sertifikasi hewan halal, yang 
dilakukan secara secara halal penyembelihannya dan 
dibuat pada fasilitas produksi yang memenuhi kriteria 
fasilitas produksi.  

3. Penanganan produk (daging ayam) yang tidak 
memenuhi kriteria 
Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 
merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria atau 
non halal serta fasilitas yang digunakan pada proses 
penanganan tidak memenuhi kriteria maka 
perusahaan harus mempunyai prosedur didalam 
penanganannya baik tertulis maupun tidak tertulis. 

4. Audit internal 
Merupakan proses audit yang dilakukan oleh tim 
manajemen halal untuk menilai kesesuaian penetapan 



28 
 

sistem jaminan halal (SJH) di perusahaan berdasar 
persyaratan sertifikasi halal MUI.  

5. Kaji ulang manajemen 
Adalah kajian yang dilakukan oleh manajemen puncak 
yang bertujuan untuk menilai keefektifan didalam 
penerapan sistem jaminan halal (SJH) serta 
merumuskan perbaikan yang berkelanjutan. Materi kaji 
ulang biasanya berasl dari hasil audit internal yang 
telah dilakukan. Berikut daftar pertanyaan pengukuran 
kehalalan berdasarkan audit internal dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 

c. Aspek keamanan 
Peninjauan dari proses pemotongan yang sesuai dengan 

prosedur dalam menghasilkan daging yang aman. 
Berdasarkan SNI 01-4852-1998, penerapan prinsip HACCP 
bertujuan untuk mengendalikan keberadaan bahaya (hazard) 
dalam bahan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi. 
Berikut pengolahan dan analisis data dalam keamanan 
produk: 
1. Menentukan analisis bahaya 

Identifikasi bahaya merupakan tahapan untuk memberi 
gambaran mengenai potensi bahaya yang mungkin dapat 
terjadi dari keseluruhan proses produksi. Identifikasi 
ditinjau dari tahap pra penyembelihan, penyembelihan, 
pasca penyembelihan, dan distribusi daging sehingga 
dapat diketahui adanya ketidaksesuaian penangan daging 
ayam dari segi fisik, kimia, dan mkrobiologis. 

2. Menetapkan Critical Control Poin (CCP) 
Penetapan CCP berdasarkan analisa bahaya yang telah 
ditetapkan pada tahap sebelumnya. Penetapan CCP biasa 
diterapkan dengan decision tree atau biasa disebut dengan 
pohon keputusan. Pohon keputusan diterapkan pada 
sumber bahan baku dan pendukung, tahapan proses, serta 
formulasi sesuai dengan bahayanya masing-masing. 
Berikut penentuan pohon keputusan CCP sesuai standar 
dapat dilhat pada Lampiran 3. 
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3. Menentukan batas kritis 
Penetapan batas kritis merupakan batas toleransi yang 
dapat diterima untuk mengamankan bahaya, sehingga titik 
kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara 
efektif. Batas kritis yang sudah ditetapkan ini tidak boleh 
dilanggar atau dilampaui nilainya, karena bila suatu nilai 
batas kritis yang dilanggar dan kemudian titik kendali 
kritisnya lepas dari kendali, maka dapat menyebabkan 
terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen.  

4. Menentukan tindakan monitoring 
Monitoring merupakan tindakan dari pengujian atau 
observasi yang dicatat oleh unit usaha untuk melaporkan 
keadaan CCP. Tujuan dari proses tersebut untuk menjamin 
bahwa critical limit tidak terlampaui batas. Proses dalam 
menyusun prosedur monitoring, pertanyaan-pertanyaan 
dalam monitoring harus terjawab seperti siapa, apa, 
dimana, mengapa, bagaimana dan kapan. Berikut 
pertanyaan pengukuran monitoring yang mungkin muncul 
diantaranya: 
a. Apa tahap yang dikontrol? 
b. Bagaimana memantau tahap tersebut? 
c. Dimana tahap yang perlu dipantau? 
d. Siapa yang akan melakukan pemantauan tersebut? 
e. Kapan pemantauan dilakukan? 

5. Menentukan tindakan koreksi/perbaikan 
Tindakan ini dilakukan untuk menelusuri penyebab 
terjadinya penyimpangan sehingga dapat dilakukan 
perbaikan pada sistem. Tindakan tersebut harus menjamin 
bahwa CCP telah berada dalam keadaan terkontrol. 
Tindakan yang diambil juga harus menyangkut 
penanganan yang sesuai dengan SOP yang terkena 
penyimpangan terhadap suatu CCP. 

6. Menentukan verifikasi 
Tahap ini merupakan prosedur dan pengujian untuk 
mengidentifikasi semua pelaksanaan program HACCP 
apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan 
wewenang serta keputusan dari perusahaan terkait. 
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Kegiatan verifikasi  ini memiliki manfaat yakni untuk 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman  sistem HACCP 
oleh seluruh personel perusahaan, menyediakan bukti 
yang terdokumentasi, tinjauan (review) yang obyektif dan 
independen, memelihara rasa percaya (confidence) 
terhadap rencana HACCP, identifikasi adanya kesempatan 
untuk peningkatan unjuk kerja/perbaikan, serta menjamin 
dokumen yang  tidak relevan dan out of date sudah dibuang 
dan menjamin adanya peningkatan yang 
berkesinambungan. 

7. Menetapkan rencana HACCP 
Dasar dalam penetapan rencana HACCP yakni dengan 
menyusun dokumen yang dibutuhkan dan digunakan 
sebagai pedoman yang dirancang untuk mencegah, 
menghilangkan, mendeteksi bahaya yang ditmbulkan dari 
setiap tahap. 
Pada tahap ini juga perlu pengujian mikroba untuk 

mengetahui kandungan mikroba dalam daging guna menjamin 
keamanannya. Sampel untuk pengujian mikroba pada daging 
ayam sebanyak tiga buah daging ayam potong beku yang 
berbeda bagian dada. Uji mikroba dilakukan menggunakan 
parameter berupa Salmonella sp dan Total Plate Count (TPC). 
Proses pengujian cemaran mikroba pada daging ayam beku 
disesuaikan dengan standar pengujian yang berlaku yakni SNI 
2897-2008. 

7. Pengolahan data 
Berdasarkan data yang diperoleh dari data kuesioner 

peniliaian aspek kesejahteraan hewan (animal welfare) akan 
dilakukan penilaan dengan metode scoring hasil modifikasi dari 
audit internal yang telah dilakukan. Metode ini menggunakan 
pembobotan pada tiap aspek kesejahteraan hewan dapat dilihat 
pada Tabel 3.1, setiap aspek kesejahteraan dinilai dengan 
menggunakan skala 0-4 yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
Penelitian ini menggunakan skala persentase dari 0-100% yang 
dapat dilihat pada Tabel 3.3. Penilaian dimasukkan pada tabel 
perhitungan audit kesejahteraan hewan yang dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 
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Tabel 3.1 Bobot nilai aspek kesejahteraan hewan 

Bobot Aspek Kesejahteraan Hewan 

10 Kebebasan dari rasa lapar dan haus 
15 Kebebasan dari rasa ketidaknyamanan 
30 Kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit 
15 Kebebasan untuk mengekspresikan perilaku 
30 Kebebasan dari rasa takut dan stres 

100 Total 

Sumber: Data Primer (2018) 
Penentuan bobot disesuaikan dengan kondisi langsung yang 

diterapkan di Rumah Potong Ayam Mualim Broiler. Penentuan 
bobot tertinggi bernilai 30 karena di RPA tersebut lebih 
diperhatikan terkait aspek kebebasan dar rasa sakit dan rasa 
takut. Penentuan bobot sedang bernilai 15 karena di RPA 
tersebut agak diperhatikan terkait aspek kebebasan rasa 
ketdaknyamanan dan mengekspreskan perilaku. Penentuan 
bobot terkecil bernlai 10 karena di RPA tersebut tidak 
memperhatikan faktor tersebut. Total dari bobot nilai ini harus 
bernilai 100. 

Tabel 3.2 Skala penilaian aspek kesejahteraan hewan 

Bobot Keterangan 

0 Tidak ada 
1 Kurang terpenuhi 
2 Perlu perbaikan 
3 Terpenuhi 
4 Sangat terpenuhi 

Sumber: Tasnim (2017) 
 
Tabel 3.3 Skala persentase aspek kesejahteraan hewan 

Skala penilaian Skor (%) 

Luar biasa 95-100 
Sangat baik 90-94,9 

Baik 80-89,9 
Cukup baik 70-79,9 
Kurang baik 50-69,9 

Buruk <50 

Sumber: Tasnim (2017) 
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Setelah data didapatkan rata-rata dari setiap sub didalam 
pengukuran aspek kesejahteraan hewan (Animal Welfare), maka 
dapat diukur nilai rata-rata tiap ruang lingkup (B), bobot tiap ruang 
lngkup (C), dan persentase bobot (D). Berikut rumus dari masng-
masng poin. 
B = Nilai rata-rata tiap ruang lingup kesejahteraan hewan 

𝐂 =
Nilai rata − rata tiap ruang lingkup (B) × Bobot (A)

Skala Penilaian  Tertinggi (4)
 

𝐃 =
Bobot tiap ruang lingkup (C)

Bobot (A)
× 100% 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀 = ∑ A1
5     𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐂 = ∑ C1

5   

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁 = ∑ B1
5   𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃 =

∑ C

∑ A
 

Dimana, total A merupakan total penjumlahan dari bobot nilai 
aspek kesejahteraan yakni berjumlah 100. Total B merupakan 
total penjumlahan dari nilai rata-rata tiap ruang lingkup. Total C 
merupakan total penjumlahan dari bobot tiap ruang lingkup. Total 
D merupakan total penjumlahan dari total C dibagi dengan total 
penjumlahan dari total A.  
8. Hasil dan pembahasan 

Pembahasan dilakukan untuk memberikan penjelasan 
informasi dari data yang telah diolah. Tahap pembahasan juga 
berisi tentang usulan serta masukan yang akan diberikan kepada 
instansi ataupun perusahaan yang terkait dalam penelitian 
tersebut. 
9. Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari laporan yang 
berisikan hasil serta pembahasan yang menjawab dari semua 
permasalahan dalam penelitian  yang telah diangkat oleh peneliti. 
Saran merupakan usulan atau masukan yang diberikan atau 
diajukan kepada instansi atau perusahaan yang terkait didalam 
penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh serta dikaji oleh 
peneliti. 
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 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 
Mualim Broiler merupakan salah satu usaha dagang yang 

bergerak dibidang pemotongan ayam. Rumah potong ayam 
(RPA) ini berlokasi di Jalan Pandanrejo No. 76 Kota Batu. RPA 
ini berdiri sejak tahun 1993 dan dioperasikan pada tahun 1994. 
Pemberian nama UD Mualim Broiler berasal dari nama pemilik 
usaha tersebut yakni Hamzah Mualim, sedangkan nama broiler 
digunakan karena RPA ini hanya menyembelih ayam dengan 
jenis broiler saja. RPA tersebut memiliki luas lahan usaha sekitar 
600 m2 yang terbagi menjadi tiga area yakni area produksi, 
kantor, dan tempat parkir. UD Mualim Broiler beroprasi setiap hari 
mulai jam 08.00-17.00 dengan waktu istrahat mulai jam 12.00-
13.00. RPA tersebut memiliki tenaga kerja sebanyak 20 orang 
yang penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam 
proses produksi. Kapasitas produksi UD Mualim Broiler sekitar 25 
ekor perhari, namun seiring banyaknya permintaan maka 
kapasitas produksi menjadi meningkat menjadi 2000 ekor 
perhari.  

UD Mualim Broiler dalam proses produksinya telah 
menerapkan sertifikasi halal untuk menjamin kualitas produknya. 
Hal tersebut terbukti dari legalitas usaha yakni SIUP no. 
510/092/422.206/SIUP K-078/2015 dan Nomor pajak (NPWP) no 
09.771.016.4-628.000. Legalitas sertifikasi halal yang terdapat 
pada RPA Mualim Broiler akan diperbarui sesuai masa 
berlakunya.   

UD Mualim Broiler mempunyai visi dan misi sebagai acuan 
dalam menjalankan usaha pemotongan ayam tersebut. Visi UD 
Mualim Broiler adalah “menjadi perusahaan penyedia daging 
ayam yang murah dengan kualitas tinggi yang berlandasan 
halalan thoyyiban”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka 
perlunya misi yang membangun UD Mualim Broiler dalam 
mecapainya. Misi UD Mualim Broiler yaitu: 
1. Membangun sumber daya manusia yang handal 
2. Membangun sarana dan prasarana 
3. Inovasi tiada henti 
4. Membangun jaringan kerja yang kuat dan luas    
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Produk yang dihasilkan RPA tersebut berupa karkas ayam, 
daging ayam, dan jeroan. Biasanya untuk produk karkas ayam 
dan daging ayam akan dipasarkan pada konsumen pertama 
seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), Hero Supermarket, dan 
beberapa restoran di daerah malang seperti geprek bensu. 
Penanganan limbah yang dihasilkan dari proses produksi 

4.2 Profil Responden 
Responden dalam penelitian ini terdiri dari 7 responden yang 

meliputi manajer RPA Mualim Broiler, kepala proses pra 
pemotongan, kepala proses produksi, pejagal, karyawan proses 
produksi dan finishing, karyawan pra penyembelihan dan proses 
penyembelihan, dan pengawas dinas kota Batu. Hasil penelitian 
menunjukkan data mengenai responden meliputi usia, pekerjaan, 
jenis kelamin, dan penghasilan. Karakteristik responden dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No 
Karakteristik 
Responden 

Kelompok Jumlah 
Persentase 

(%) 

1. Usia (Tahun) 30-35 1 14,3 
  36-40 4 57,1 
  >40 2 28,6 

2. Pekerjaan Wiraswasta 6 85,7 
  PNS 1 14,3 

3. 
Jenis 
Kelamin 

Laki-Laki 6 85,7 

  Perempuan 1 14,3 

4. Penghasilan <Rp. 700.000 0 0 

  
Rp. 1.000.000 - 
Rp.1.500.000 

5 71,4 

  >Rp.1.500.000 2 26,6 

Sumber: Data Primer (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.1 pada karakteristik responden untuk 

usia persentase terbesar terdapat pada rentang usia 36-40 tahun 
yakni sebesar 57,1%. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 usia 
produktif kerja di Indonesia yakni 15-65 tahun. Berdasarkan 
rentang yang terdapat pada karateristik usia yang diperoleh yakni 
36-40 tahun masih tergolong dalam usia produktif kerja.  Pada 



35 
 

karakteristik responden untuk pekerjaan responden sebagian 
besar adalah wiraswasta yakni sebesar 85,7%. Pada karakteristik 
jenis kelamin responden kebanyakan adalah laki-laki dengan 
persentase sebesar 85,7%. Menurut Santoso (2014), pengaruh 
gender terhadap jenis pekerjaan akan berdampak pada 
produktivitas kerja dari masing-masing individu terhadap 
perusahaan yang menaunginya. Selain itu juga perusahaan perlu 
mempertimbangkan risiko yang kemungkinan terjadi baik dari 
segi waktu serta biaya dalam proses produksi. Pada karakteristik 
responden untuk penghasilan persentase terbesar terdapat pada 
range Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 sebesar 71,4%. Umumnya 
penghasilan pekerja disesuaikan dengan UMR dari kota 
setempat. UMR daerah kota batu pada tahun 2018 bernilai Rp. 
2.384.000. Menurut Hariandja (2002), penghasilan seorang 
pekerja bergantung dari institusi yang bernaung dalam proses 
pemberian upah. Biasanya pemberian upah dalam suatu 
perusahaan tergantung waktu dan jumlah pekerja yang 
dibutuhkan dalam satu kali produksi. Pemberian upah pada RPA 
Mualim dilakukan rutin setiap bulannya.    
4.3 Deskripsi Produk (Daging ASUH) 

Deskripsi produk adalah suatu informasi secara menyeluruh 
terkait produk akhir yang dihasilkan dari proses produksi. 
Biasanya deskripsi produk berisikan jenis produk, konsumen 
yang dituju, dan informasi produk (Helianthusonfri, 2014). Pada 
rumah potong ayam (RPA) Mualim Broiler produk akhir yang 
dihasilkan berupa daging, karkas, sayap, kepala, ceker, dan 
jeroan dalam kondisi beku. Produk akhir yang dihasilkan oleh 
RPA tersebut akan didistribusikan pada konsumen pertama 
seperti KFC, Hero Supermarket, dan beberapa restoran didaerah 
Malang. Wilayah pemasaran RPA Mualim Broiler yakni daerah 
Jawa Timur, Bali, Balikpapan, dan Jakarta. Pada konsumen 
pertama tersebut akan mengalami proses lanjutan mulai dari 
bahan mentah menjadi produk yang siap makan untuk konsumen 
akhir.  

Daging ASUH adalah informasi yang diberikan terkait daging 
yang dihasilkan dari proses produksi yang baik dan benar. 
Standar daging ASUH harus sesuai dengan SNI 3924 tahun 
2009, UU No. 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat 
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veteriner, dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1983 tentang 
kesehatan masyarakat  yang menetapkan bahwa daging yang 
layak untuk dikonsumsi harus memenuhi syarat  ASUH (Aman, 
Sehat, Utuh, dan Halal). Aman diartikan sebagai daging yang 
tidak mengandung bahaya biologis, kimia, dan fisik yang dapat 
mengganggu serta dapat membahayakan kesehatan manusia. 
Sehat dimaksudkan bahwa daging mengandung zat yang 
berguna dan seimbang bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. 
Utuh adalah daging tidak dicampur dengan bagian lain dari 
hewan tersebut atau dipalsukan dengan bagian hewan lainnya. 
Halal yaitu selama proses dan pengolahan daging diperlakukan 
sesuai syariat agama Islam (Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pasca Panen, 2010). 
4.4 Proses Produksi 

Proses produksi merupakan kumpulan dari beberapa 
tahapan yang bertujuan untuk menghasilkan output berupa 
produk baik produk jadi maupun produk setengah jadi. Hasil dari 
proses produksi juga beragam tergantung dari kapasitas produksi 
yang digunakan dalam mengolah bahan sehingga didapatkan 
output yang ingin dicapai oleh setiap usaha (Nur dan Muhammad, 
2017). Pada rumah potong ayam (RPA) Mualim Broiler setiap 
harinya memproduksi ± 2000 ekor setiap harinya, namun proses 
produksi tersebut juga disesuaikan dengan permintaan 
konsumen. Output dari proses produksi RPA Mualim broiler 
berupa ayam potong beku. Diagram alir yang terdapat di RPA 
Mualm Broiler dapat dilihat pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Diagram alir proses produksi 
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(selama 15-20 menit 
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Pemisahan jeroan 
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Berikut uraian dari setiap tahap yang terdapat pada diagram alir 
yang terdapat pada UD Mualim Broiler Batu. 
1. Tahap penerimaan dan seleksi ayam 

Pada tahap ini kelengkapan ayam broiler akan dicek seperti 
jumlah ayam dan kualitas ayam disesuaikan permintaan RPA. 
Ayam yang datang ke RPA berada dalam keranjang plastik 
berjumlah 2000 ekor ayam per hari. Ayam dikirim dari peternakan 
menggunakan truk dengan jumlah tinggi tumpukan keranjang 
sekitar 8 keranjang yang berisikan ayam berjumlah 13 ekor per 
keranjang. Menurut Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 
dan Pasca Panen (2010), jumlah tinggi tumpukan maksimum 
untuk kendaraan truk (cold diesel) adalah 6 keranjang sedangkan 
untuk mobil pick up tinggi tumpukan adalah 4 keranjang. 
Berdasar dari jumlah tumpukan keranjang dalam pengiriman 
ayam dari peternakan menuju RPA sudah tdak sesuai dengan 
standar. Hal tersebut akan berdampak pada kondisi ayam atau 
kualitas dari ayam. Menurut Kiswanto dkk (2014), jumlah tinggi 
tumpukan pada saat proses transportasi ayam akan 
menyebabkan ayam mengalami patah tulang, menimbulkan 
stres, dan mati. Banyak jumlah tumpukan harusnya disesuaikan 
dengan standar yang telah ditetapkan bertujuan agar ayam dapat 
mendapatkan banyak mendapatkan udara segar sehingga ayam 
tidak mati serta memudahkan karyawan saat penurunan 
keranjang dari truk.   

Pada tahap ini akan diketahui ayam yang tidak sesuai 
dengan kualitas atau ayam mati saat sampai di RPA. Jika 
didapatkan ayam yang tidak sesuai kualitas RPA maka ayam 
yang sudah datang akan dikembalikan dan meminta ganti sesuai 
dengan pesanan. Apabila ayam yang datang ke RPA dalam 
kondisi mati, maka ayam tersebut akan dipotong dan dibakar oleh 
pihak RPA. Ayam yang datang akan diturunkan dari kendaraan 
dengan cara manual yakni dengan bantuan tenaga kerja 
karyawan. Menurut Jayanata dan Hariyanto (2011), kualitas 
ayam siap potong dapat ditinjau dari usia, berat ayam, serta tidak 
cacat maupun sakit. Apabila ayam mengalami cacat atau sakit 
sebaiknya perlunya tindakan lanjutan dari pihak yang berwenang 
untuk mengatasi hingga ayam dapat disembelih sesuai standar. 
2. Tahap pra penyembelihan 
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Pada tahap ini ayam yang lolos pada tahap sebelumnya 
akan dilakukan pembersihan yakni dengan cara disiram dengan 
air. Hal tersebut bertujuan agar ayam lebih rileks dan 
mempermudah proses stunning atau proses pemingsanan. 
Setelah proses pembersihan ayam akan didiamkan atau 
diistirahatkan selama 30 menit hingga 1 jam yang bertujuan agar 
air pada ayam turun pada tubuh ayam. Menurut Direktorat 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen (2010), waktu 
minimum ayam diistirahatkan sekitar 2 jam sebelum proses 
penyembelihan. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi 
ayam serta menghilangkan stres pada ayam setelah melalui 
proses penangkapan di pertenakan dan proses transportasi 
menuju RPA. 

Selanjutnya ayam akan digantung pada ahanger bleeding 
dengan kapasitas ayam yang digantung sebanyak 40 ekor. 
Setiap gantungan berisi dua ekor ayam dengan posisi ayam 
terbalik, dapat dlhat pada Gambar4.2. Selanjutnya ayam akan 
mengalami proses stunning atau pemingsanan. Proses 
pemingsanan berlangsung sekitar 3-5 detik dengan ditandai 
ayam tidak bergerak dan posisi mata ayam berwarna putih, dapat 
dilhat pada Gambar 4.3. Proses pemingsanan akan bertahan 
selama 2-5 menit hingga ayam sadar kembali. Menurut Mandala 
dkk (2016), metode stunning merupakan salah satu proses 
pemingsanan sebelum hewan disembelih. Tujuan dari metode 
tersebut membuat hewan tidak sadar dalam waktu singkat 
sehngga proses penyembelihan tidak menmbulkan stres. 

 
Gambar 4.2 Proses Penggantungan Ayam 
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Gambar 4.3 Proses pemingsanan Ayam 

3. Tahap penyembelihan 
Pada tahapan ini ayam akan disembelih oleh seorang 

penyembelih dari RPA tersebut dengan menggunakan pisau 
tajam, dimana pisau tersebut telah diasah sebelumnya. Proses 
penyembelihan dilakukan dengan cara manual oleh seorang 
penyembelih yang telah disesuaikan dengan syarat islam. Pada 
RPA Mualim Broiler proses penyembelihan dilakukan secara 
singkat dan cepat. Waktu yang dibutuhkan dalam proses 
penyembelihan hingga ayam mati sekitar 2-3 detik. Setelah mati, 
darah ayam akan dibiarkan mengalir hingga habis. Selanjutnya 
ayam akan diturunkan dari gantungan serta ditempatkan pada 
kerangjang plastik untuk memasuki proses lanjutan. Proses 
penyembelihan ayam dapat dilihat pada Gambar 4.4. Menurut 
Awaludin dkk (2017), proses penyembelihan dilakukan dengan 
memotong putus 3 bagian dari leher secara cepat yaitu saluran 
makanan dan minuman yang berada di bawah tenggorokan 
(mari'), saluran pernafasan atau tenggorokan (hulqum), dan dua 
urat leher yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang 
mengelilingi tenggorokan yang merupakan dua pembuluh darah 

arteri dan vena (wadajain). Menurut Qordhowi (2007), alat 
penyembelihan yang disyaratkan berupa alat yang tajam dan 
sekiranya mempercepat kematian hewan serta meringankan 
rasa sakit hewan yang disembelih. Alat penyembelihan 
diwajibkan selalu dalam keadaan tajam supaya dapat 
memotong dan mengalirkan darah dengan deras sekali dari 
sayatan pada leher agar tidak terlalu menyakitkan dan 
mempercepat kematian hewan yang disembelih. Menurut 
Yana dkk (2017), teknik penyembelihan ayam yang baik yaitu 
memotong arteri carotis, vena jugularis dan oesofagus 
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sehingga darah keluar secara keseluruhan dan berlangsung 
sekitar 60-120 detik hingga darah berhenti mengalir. 

 
Gambar 4.4 Proses Penyembelihan Ayam  

4. Tahap pencelupan 
Pada tahap ini ayam hasil dari proses sebelumnya akan 

dimasukkan drebus dengan menggunakan mesin scalder. Pada 
proses pencelupan suhu yang digunakan sekitar 68-70OC  
selama 15-20 detik.  Menurut Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pasca Panen (2010), proses perendaman didalam 
air panas dengan suhu 65-80 OC selama 30-45 detik selanjutnya 
ayam direndam air dingin selama 10 detik yang bertujuan untuk 
mencegah kerusakan kulit ayam. Pada RPA tersebut tahap 
pencelupan hanya dilakukan dengan menggunakan air panas 
saja tanpa perendaman didalam air dingin. Hal tersebut dilakukan 
bertujuan agar mempermudah proses pencabutan bulu ayam. 
Proses pencelupan ayam dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
5. Tahap pemisahan kaki ayam 

Proses pemisahan kaki ayam dilakukan setelah proses 
pencelupan. Tujuan pemisahan kaki ayam untuk menghilangkan 
produk kotor agar tidak masuk area produksi bersih. Proses 
pemisahan kaki ayam dilakukan dengan menggunakan gunting 
karkas diatas meja steinless steel. Kaki ayam pada RPA Mualim 
Broiler merupakan produk samping yang penjualan dilakukan 
secara terpisah. Proses perebusaan dan pemotongan kaki ayam 
dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Proses Pencelupan dan Pemotongan Kaki Ayam   

6. Tahap Pencabutan bulu ayam 
Proses pencabutan bulu di RPA tersebut dilakukan dengan 

menggunakan mesin plucker. Meskipun dalam pencabutan bulu 
menggunakan mesin, namun dalam proses tersebut sesekali 
disirami air bersih. Hal tersebut bertujuan untuk meminimumkan 
bulu tertinggal pada mesin dari batch sebelumnya. Poses 
pencabutan dilakukan sekitar 20-30 detik dan mampu 
menampung ayam sebanyak 15 ekor atau per batch. Bulu ayam 
yang dihasilkan dari proses tersebut akan ditampung dan diolah 
oleh pihak ketiga, sehingga tidak ada penenganan lanjut oleh 
RPA terhadap bulu tersebut. Menurut Direktorat Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen (2010),  proses 
pencabutan bulu dapat dibagi menjadi dua kelompok yakn 
menggunakan mesn pencabut bulu otomats dan menggunakan 
mesin pencabut bulu semi manual. Biasanya proses pencabutan 
bulu menggunakan mesin plucker dapat menampung sekitar 10 
ekor ayam dalam satu kali proses. Menurut Hanis (2013), 
pencabutan bulu dengan menggunakan mesin memang 
mengurangi jumlah bakteri khususnya bagian bulu. Namun 
pengunaan mesin pencabut bulu yang digunakan secara 
bergantian dapat mengakbatkan kontaminasi silang pada karkas. 
Hal tersebut bisa juga tergantung dari kapasitas yang digunakan 
masing-masng RPA yang berbeda. 
7. Tahap Pemotongan kepala ayam dan pemisahan jeroan ayam 

Tahap selanjutnya adalah pemotongan kepala dan 
pemisahan jeroan. Pada proses pemotongan kepala dan leher 
ayam di RPA Mualim Broiler dilakukan dengan menggunakan alat 
berupa pisau yang dilakukan diatas meja steinless steel bersih. 
Pada tahap ini dikerjakan sebanyak 3 karyawan RPA tersebut. 
Pada proses tersebut area produksi yang digunakan berbeda dari 
proses seblumnya. Area yang digunakan pada tahap tersebut 
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hingga proses akhir akan dilakukan pada area bersih dan 
tertutup. Sebelum memasuki ruangan tersebut karyawan harus 
steril dan menggunakan peralatan yang disediakan RPA tersebut 
seperti clemek, sepatu bot, dan pisau. Pada proses pemotongan 
dilakukan mulai dari kepala hingga leher batas badan, sehingga  
saluran pernafasan dan saluran makanan terpotong. Hasil dari 
tahap ini berupa potongan kepala akan dijual secara terpisah oleh 
RPA tersebut 

Tahap selanjutnya yakni pemisahan jeroan ayam. Pada 
bagian ini bagian yang dikeluarkan meliputi hati, ampela, jantung 
dan usus. Pada tahap ini dikerjakan sebanyak 3 karyawan 
dengan menggunakan alat bantu berupa garpu yang dilakukan 
diatas meja steinless steel. Alat bantu garpu digunakan sebagai 
media bantuan dalam mengeluarkan bagian isi perut ayam. 
Sebelum dikeluarkan bagian isi perutnya, ayam dibelah dahulu 
bagian dada dengan menggunakan mesin. Menurut Hanis 
(2013), saat proses pengeluaran jeroan harus dilakukan dengan 
hati-hati, jika tidak hati-hati dapat merobek usus sehingga 
menyebabkan kontaminasi fases serta bakteri didalamnya dapat 
mengkontaminasi karkas. Hasil dari tahap ini akan menghasilkan 
ampela, jantung, usus, dan hati ayam akan dijual secara terpisah.  
8. Tahap pencucian  

Pada tahap ini ayam yang sudah dipisahkan dari kepala 
dan jeroan ayam akan masuk proses pencucian awal. Pencucian 
ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari bekas proses 
sebelumnya. Pada tahap ini menggunakan air bersih PDAM yang 
ditampung dalam bak plastik. Tahap pencucian ini dilakukan 
sebanyak 2 karyawan dan dilakukan sekitar 7-10 detik. Pada 
proses ini juga digolongkan proses pemeriksaan postmortem, 
karena saat proses pencucian ayam dicek kembali terkait segi 
kebersihan ayam dan kelayakan ayam yang sesuai standar. 
Menurut Rohyanti dkk (2017), pemeriksaan postmortem adalah 
kegiatan pemeriksaan setelah proses penyembelihan untuk 
mendapatkan informasi dengan cara memeriksa dan 
mengevaluasi rasio patologik hewan dalam menentukan 
keutuhan daging atau karkas.  
9. Tahap Penimbangan dan sortasi 



44 
 

Proses penimbangan dilakukan setelah proses pencucian. 
Tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui bobot awal 
sebelum proses lanjutannya. Pada tahap ini dikerjakan kayawan 
sebanyak 2 orang dan jenis timbangan yang digunakan adalah 
timbangan digital. Setelah proses penimbangan ayam akan 
dikelompokan sesuai dengan bobot ayam dan disesuakan 
dengan jumlah per keranjang plastik. Proses tersebut termasuk 
proses sortasi. Menurut Sahubawa (2018), sortasi adalah proses 
pemilihan dan pemisahan suatu produk yang berdasarkan pada 
jenis, ukuran, dan kualitasnya. Tujuan dilakukan proses sortasi 
untuk proses selanjutnya karena telah disamakan baik dar segi 
jenis, ukuran maupun kualitasnya. Hasil dari tahap ini adalah 
penggolongan ayam sesuai bobotnya per keranjang. 
10. Tahap pencucian kembali 

Pada tahap ini ayam yang sudah digolongkan sesuai 
bobotnya akan dicuci kembali. Perbedaan tahap ini dengan tahap 
pencucian sebelumnya adalah adanya penambahan clorin dan 
air dingin didalam prosesnya. Hal tersebut berfungsi untuk 
menghilangkan atau meminimumkan mikroba atau kotoran yang 
menempel pada karkas. Menurut Direktorat Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen (2010), penggunaan air 
dingin dan penambahan klorin dalam proses pencucian dapat 
menghabat pertumbuhan mikroba pada karkas ayam. Pada saat 
pencucian sangat diperhatikan terkait penggantian air. Sebaiknya 
penggantian air dilakukan dalam beberapa batch untuk 
meminimumkan kontak silang dengan karkas ayam.  
11. Tahap pemotongan karkas 

Pemotongan karkas dilakukan sesuai permintaan 
konsumen. Biasa tahap ini untuk ayam yang konsumennya 
berupa fried chicken dengan 4 potongan dan 9 potongan. 
Menurut SNI 3924 tahun 2009, potongan karkas terbagi menjadi 
5 yakni karkas utuh, karkas dibagi 2 bagian, karkas dibagi 4 
bagian, karkas dibagi 8 bagian, dan karkas dibagi 9 bagian. 
Proses pemotongan karkas dilakukan oleh 2 karyawan dengan 
menggunakan mesin poultry cutter semi otomatis. Menurut Murtjo 
(2003), poultry cutter machine adalah alat yang digunakan untuk 
memotong daging atau karkas ayam sesuai bagian. Pada alat 
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tersebut terdapat pisau tajam yang disesuaikan dengan bentuk 
dan ukuran mesin. 
12. Tahap pengemasan 

Setelah tahap pemotongan karkas menjadi beberapa 
bagian, karkas akan dikemas dalam kantong plastik yang telah 
berlabel untuk konsumen fried chicken, namun konsumen yang 
permintaan berupa karkas utuh dikemas dalam plastik biasa 
tanpa label. Pada kemasan plastik yang berlabel berisikan nama 
konsumen, jenis produk, spesifikasi, nama supplier, jumlah 
potongan dalam satu kemasan, dan tanggal kadaluarsa. Menurut 
Tarimana (2017), kemasan yang menarik akan memberikan nilai 
tambah pada konsumen terhadap beberapa produk yang 
memiliki bentuk maupun kualitas yang sama. Indikator kemasan 
dapat ditinjau dari desain kemasana, mutu kemasan, serta 
inovasi kemasan. Pada proses ini dikerjakan sebanyak 6 orang 
karyawan serta waktu yang dibutuhkan sekitar 5-7 detik per 
karyawan. 
13. Tahap penimbangan kembali 

Pada tahap ini produk akan ditimbang per keranjang plastk 
sebelum masuk proses pendinginan. Biasanya dalam satu 
keranjang berisikan 6 produk. Proses ini dilakukan oleh 2 orang 
yang tebagi dua bagian yakni sebagai penimbang dan pencatat 
data hasil penimbangan.  
14. Tahap pembekuan 

Proses pembekuan dilakukan setalah proses 
penimbangan. Proses pembekuan dilakukan selama 48 jam 
untuk konsumen karkas potongan dengan suhu -16oC, 
sedangkan untuk konsumen karkas utuh waktu yang digunakan 
6-8 jam dengan suhu -38 oC sampai -40 oC. Pada proses 
pembekuan menggunakan mesin air blast dengan kapasitas 
tampung produk sekitar 2000 produk. Menurut Direktorat 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen (2010), 
proses pembekuan bertujuan untuk menurunkan suhu produk 
sehingga mkroba dan aktivitas enzim lainnya dapat terhambat. 
Hal tersebut yang membuat daging atau karkas dapat bertahan 
lama. 
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15. Tahap distribusi 
Sebelum tahap distribusi, produk akan dikeluarkan dari 

ruangan air blast terlebih dahulu. Selanjutnya produk akan 
ditimbang dan dicatat bobot produk setelah keluar dari ruang 
pendingin. Produk yang telah ditimbang dan dicatat bobotnya 
akan dikemas dalam satu karung plastik sesuai jumlah produk 
dalam keranjang plastik serta ditulis bobot produk sesuai hasil 
penimbangan sebelumnya. Proses selanjutnya produk akan 
dimasukkan dalam refrigator truck yang sebelumnya suhu pada 
truk disesuaikan dengan suhu pada ruang pendingin. Gambar 
produk yang dikeluarkan oleh Mualim Broiler dapat dilihat pada 
Gambar 4.6. Menurut Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pasca Panen (2010), pengiriman karkas harus 
diusahakan menggunakan kendaraan tertutup dan sebaiknya 
memiliki fasilitas pendingin udara. Penggunaan tersebut agar 
produk lebih  tahan lama serta mencegah pertumbuhan mikroba 
pada produk.   

 
Gambar 4.6 Produk Ayam Potong Beku 

4.5 Identifikasi Aspek Kesejahteraan Hewan, Kehalalan, dan 
Keamanan Pemotongan Ayam  

4.5.1 Pra Penyembelihan 
a. Aspek kesejahteraan hewan  

Pra penyembelihan merupakan kegiatan yang dilakukan 
ketika hewan diperlakukan sebelum proses penyembelihan. 
Pada tahap ini biasanya RPA atau RPH menerapkan aspek 
kesejahteraan hewan. Penerapan aspek kesejahteraan hewan 
pada RPA Mualim Broiler dilakukan secara mandiri tanpa terikat 
dengan pihak pemerintah. Penerapan aspek kesejahteraan di 
RPA tersebut dtinjau dari kebersihan keranjang ayam dan 
kesehatan ayam yang bebas dari cacat dan sakit. Penilaian 
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aspek kesejahteraan ayam berlandasan pada lima prinsip 
kebebasan hewan. Ayam yang datang ke RPA Mualim Broiler 
menggunakan alat angkut truk, kemudian ayam yang berada 
dalam keranjang akan diturunkan oleh karyawan. Setelah ayam 
diturunkan ayam akan diperiksa setiap keranjangnya dan 
menyiram air disemua keranjangnya. Selanjutnya ayam akan 
didiamkan hingga menuju tahap lanjutan. Ayam dalam kondisi 
basah bisa menunggu sekitar 15 sampai 30 menit hingga proses 
selanjutnya yakni penggantungan dan proses penyembelihan. 
Menurut Windiana et al. (2015), kesejahteraan hewan adalah 
suatu bentuk kepedulian serta perlakukan yang dilakukan 
manusia kepada hewan yang terkait untuk meningkatkan kualitas 
hidup individual dari hewan terkait 

Hasil penelitian penerapan kesejahteraan hewan sesuai 
prinsip five freedom berlandasan Peraturan Pemerintah No. 97 
Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan 
kesejahteraan dapat dilhat pada Lampiran 6. Menurut Haynes 
(2008), lima prinsip kebebasan hewan adalah suatu metode 
pendekatan dalam menganalisa dan mengevaluasi dari 
kesejahteraan hewan dalam mengambil langkah yang tepat 
untuk meningkatkan kualitas hidup hewan. Hasil perhitungan 
aspek kesejahteraan hewan dapat dilihat pada Tabel 4.2. Uraian 
dari hasil perhingan dari masing-masing prinsip kebebasan (five 
freedom) dapat dlhat sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 Perhitungan Aspek Kesejahteraan Hewan 

No. Ruang Lingkup 
Bobot 

(A) 

Nilai 
Rata-
rata 
Tiap 

Ruang 
Lingkup 

(B) 

Bobot 
Tiap 

Ruang 
Lingkup 

(C) 

% 
Bobot 

(D) 

1 
Kebebasan dari 
rasa lapar dan 
haus 

10 1 1,43 14% 

2 
Kebebasan dari 
ketidaknyamanan 

15 3,11 11,68 78% 

3 
Kebebasan dari 
rasa sakt, luka-
luka, dan penyakit 

30 2,24 16,79 56% 

4 
Kebebasan dalam 
mengekspresikan 
perilaku alami 

15 1,79 6,7 45% 

5 
Kebebasan dari 
rasa takut dan 
stres 

30 3 21,43 71% 

Total 100 10,57 58,02 58% 

Sumber: Data Primer (2018) 
Keterangan : 

B = Nilai rata-rata tiap ruang lingkup aspek kesejahteraan 
hewan 
C = Nilai rata-rata tiap ruang lngkup (B) X Bobot (A) 
  Skala Penilaian Tertinggi (4) 

D = 
Bobot tiap ruang lingkup (C)

Bobot (A)
× 100% 

Total A = ∑ A1
5    Total B = ∑ B1

5   

Total C = ∑ C1
5     Total D =

∑ C

∑ A
  

1. Kebebasan dari rasa lapar dan haus 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah 

dilakukan, ayam yang datang ke RPA Mualim Broiler tidak ada 
penangan khusus dari RPA terkait. Jam datang ayam sampai ke 
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RPA sekitar pukul 08.00-10.00 WIB. Ayam yang datang pada 
RPA tersebut akan langsung masuk proses produksi dan siap 
untuk proses sembelih. Ayam yang datang pada RPA tersebut 
sudah dapat dipastikan gizi serta nutrisi dari tempat peternakan 
sebelum mengirim ke RPA tersebut untuk langsung disembelih. 
Menurut Watson (2010), dilakukannya kebebasan dari rasa lapar 
dan haus bertujuan untuk memastikan hewan yang akan 
disembelih terpenuhi gizi dan nutrisinya, serta dapat 
mengendalikan kualitas dari hewan yang akan disembelih. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah 
dilakukan untuk perhitungan prinsip kebebasan dari rasa lapar 
dan haus dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai rata-rata tiap ruang 
lingkup untuk prinsip kebebasan dari rasa lapar dan haus adalah 
1, serta persentase bobot dari prinsip tersebut adalah 14%. Hasil 
tersebut masuk dalam skala <50% yang tergolong buruk. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler belum 
memenuhi prinsip kebebasan dari rasa lapar dan haus. Sehingga 
pada aspek tersebut perlu adanya perbaikan minimal ayam 
diberikan minum yang akan membuat ayam akan terlihat lebih 
segar dan akan berdampak pada kualitas daging yang dihasilkan. 
Menurut Susilo dan Victor (2018), pertimbangan dalam 
mengatasi masalah dalam perusahaan biasanya 
mempertimbangankan dari faktor internal seperti biaya yang 
dikeluarkan, skala kepentingan, serta pengaruh proses perbaikan 
tersebut yang berdampak pada perusahaan.  
2. Kebebasan dari ketidaknyamanan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah 
dilakukan, kebebasan dari ketidaknyamanan ditinjau dari kondisi 
keranjang saat transportasi, jumlah dalam satu keranjang, serta 
jumlah tumpukan keranjang. Keranjang ayam dimaksudkan 
adalah rumah sementara selama proses transportasi hingga 
ayam disembelih. Penerapan kebebasan dari ketidaknyamanan 
yakni menyemprotkan air pada keranjang setelah proses 
penurunan dari truk. Penyemprotan air pada keranjang bertujuan 
untuk membersihkan keranjang dari kotoran yang menempel 
pada ayam maupun keranjang. Menurut Watson (2010), 
penerapan kebebasan dari ketidaknyamanan ditinjau dari 
pengendalian lingkungan keranjang yang meliputi suhu, 
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kelembaban, ventilasi, intensitas cahaya, serta sanitasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penilaian prinsip 
bebas dari ketidaknyamanan dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai 
rata-rata yang didapat dari ruang lingkup kebebasan dari 
ketidaknyamanan adalah 3,11, sedangkan persentase bobot 
untuk prinsip tersebut adalah 78%. Hasil tersebut termasuk 
dalam skala penilaian 70-79,9 yang tergolong cukup baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler menerapkan prinsip 
kebebasan dari ketidaknyamanan. 
3. Kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah 
dilakukan pada RPA Mualim Broiler dilakukan pemeriksaan 
kesehatan secara fisik saja. Pengecekan berupa memisahkan 
antara ayam yang sehat dan ayam yang mati. Jika terdapat ayam 
mengalami sakit saat tiba pihak RPA mencoba menangani 
terlebih dahulu, apabila pihak RPA tidak mampu maka akan 
dikembalikan dan meminta ganti ke peternakan. Penanganan 
yang dilakukan pada ayam sakit berupa penundaan proses 
penyembelihan atau ayam diberikan istirahat hingga ayam sesuai 
standar penyembelihan. Selain itu, pada proses pra 
penyembelihan ayam dilakukan proses pemingsanan yang 
bertujuan untuk menghindari dari rasa sakit saat proses 
penyembelihan berlangsung. Menurut Wahyu (2010), kebebasan 
dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit merupakan upaya yang 
dilakukan untuk mencegah penyakit serta melakukan 
penanganan secara cepat dalam mengatasinya. Penerapan 
prinsip tersebut didukung dengan adanya pemeriksaan rutin oleh 
pihak medis. Pelaksanaan tersebut bertujuan agar penyakIt yang 
diderita hewan tidak semakin parah. Apabila penyakit tersebut 
terabaikan makan akan memicu ancaman transmisi penyakit 
pada hewan lain maupun manusia. Berdasarkan hasil 
pengamatan dan wawancara penilaian prinsip bebas dari sakit, 
luka-luka dan penyakit dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai rata-
rata yang didapat dari ruang lingkup kebebasan dari sakit, luka-
luka dan penyakit adalah 2,24, sedangkan persentase bobot 
untuk prinsip tersebut adalah 56%. Hasil persentase tersebut 
termasuk dalam skala penilaian 50-69,9% yang tergolong kurang 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler belum 
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menerapkan prinsip kebebasan dari sakit, luka-luka dan penyakit, 
sehingga perlu perbaikan penerapan prinsip tersebut. 
4. Kebebasan mengekspresikan perilaku alami 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, luas 
keranjang ayam dalam ukuran 76x57x28 cm dapat menampung 
sebanyak 13 ekor ayam. Pengelompokan ayam sesuai dalam 
satu keranjang  disesuaikan dengan order dari RPA terkait. Ayam 
yang datang sudah dipastikan sesuai dengan syarat 
penyembelihan yakni berusia <6 minggu untuk kriteria ayam 
muda. Pengisian kandang ayam juga telah disesuaikan dengan 
bobot ayam yang beragam, sehingga terdapat celah ayam dalam 
mengekspresikan perilakunya secara alami saat berada di 
keranjang. Menurut Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 
dan Pasca Panen (2010), penentuan jumlah ayam dalam satu 
keranjang perlu diperhatikan sehingga ada ruang untuk ayam 
bergerak dan dapat bernafas. Apabila terlalu penuh dalam satu 
keranjang akan menyababkan ayam mengalami susah dalam 
bernafas sehingga dapat mengakibatkan kematian dengan 
tingkat lebih tinggi. Ditinjau dari sisi ekonomi bila jumlah ayam 
terlalu sedikit dalam satu keranjang. Berdasar hasil wawancara 
ayam yang datang memiliki perilaku sama seperti dapat 
mengepakan sayapnya dan mendengkur. Perilaku tersebut 
dianggap wajar dan alami bagi karyawan yang menangani ayam 
hingga proses penyembelihan. Menurut Cahyo (2011), 
kebebasan mengekspresikan perilaku alami pada umumnya 
dengan cara menyediaan tempat atau ruangan yang lebih luas 
dan fasilitas yang disediakan harus sesuai. Adanya pemberian 
fasilitas tersebut akan membuat hewan dapat memilih serta 
mengontrol dalam kualitas hidup dari hewan terkait. Berdasarkan 
hasil pengamatan dan wawancara penilaian prinsip bebas 
mengekspresikan perilaku secara alami dapat dilihat pada 
Lampiran 6. Nilai rata-rata yang didapat dari ruang lingkup 
kebebasan dalam mengekspresikan perilaku secara alami adalah 
1,79, serta persentase bobot untuk prinsip tersebut adalah 45%. 
Hasil tersebut termasuk dalam skala penilaian <50% yang 
tergolong buruk. Hal ini menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler 
belum menerapkan prinsip kebebasan dalam mengekspresikan 
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perilaku secara alami, sehingga perlu adanya perbaikan untuk 
prinsip tersebut.  
5. Kekebasan dari rasa takut dan stres 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah 
dilakukan, penerapan prinsip kebebasan dari rasa takut dan stres 
ditinjau dari perlakuan dari karyawan RPA Mualim Broiler yang 
tidak memperlakukan ayam dengan kasar. Penanganan terhadap 
ayam harus dilakukan sangat hati-hati agar ayam tidak 
mengalami stres berkepanjangan. Apabila ayam mengalami hal 
tersebut akan berdampak pada kondisi ayam menurun sehingga 
membuat ayam menjadi sakit bahkan mati. Selain itu juga, ayam 
akan mengalami proses pemingsanan yang bertujuan untuk 
mengurangi rasa takut serta stres saat proses proses 
penyembelihan berlangsung. Belum lagi ayam yang sebelumnya 
melihat proses berlangsungnya penyembelihan. Menurut Cahyo 
(2011), kebebasan dari rasa takut dan stres tidak hanya dinilai 
dari kedua aspek tersebut dalam memperlakukan hewan. 
Kebebasan dari rasa takut dan stres bisa dari adanya 
penderitaan yang disebabkan oleh hewan tersebut seperti luka 
fisik yang disebabkan hewan lain atau predator. Menurut Widana 
et al.(2015), hewan yang stres dapat akan berdampak pada 
kondisi imun dan mudah sekali terserang penyakit. Berdasarkan 
hasil pengamatan dan wawancara penilaian prinsip kebebasan 
dari rasa takut dan stres dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai rata-
rata yang didapat dari ruang lingkup kebebasan dari rasa takut 
dan stres adalah 3, sedangkan persentase bobot untuk prinsip 
tersebut adalah 71%. Hasil tersebut termasuk dalam skala 
penilaian 70-79,9% yang tergolong cukup baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler sudah menerapkan 
prinsip kebebasan dari rasa takut dan stres.  

b. Aspek kehalalan 
Peninjauan kehalalan dari proses pra penyembelihan 

disesuaikan dengan Standar LPPOM MUI (2012) tentang 
pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di rumah 
potong hewan. Aspek kehalalan merupakan prasyarat utama 
bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan maupun 
minuman. Pengendalian kehalalan sesuai dengan prosedur 
tertulis aktivitas kritis. Diagram aktivitas kritis pra penyembelihan 
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hewan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Adapun penjelasan titik 
kritis kehalalan pra penyembelihan ayam potong beku sebagai 
berikut. 

 
Gambar 4.7 Diagram Aktivitas Kritis Pra Penyembelihan 

Ayam Potong  
1. Syarat utama hewan sebelum disembelih harus berasal dari 

hewan halal. Ayam merupakan salah satu hewan ternak yang 
halal apabila disembelih. Hasil prosedur tertulis aktivitas kritis  
dilakukan dengan wawancara terhadap kepala manajer, 2 
karyawan bagian pra penyembelihan, pejagal,  karyawan 
bagian produsi, karyawan proses pengemasan, perwakilan 
dari dinas mengenai proses produksi ayam potong beku. Hasil 
wawancara tentang prosedur aktivits kritis dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Pertanyaan poin 1 tentang apakah ayam yang 
akan disembelih sudah sesuai dengan syaratnya dan jawaban 
semua respoden YA. Syarat ayam yang disembelih pada RPA 
Mualim Broiler adalah berasal dari ayam sehat yang didatang 
langsung dari peternakan. Ayam yang dikirim dari 
petertanakan berusia <6 minggu dengan bobot sedang yakni 
sekitar 1 sampai 1,3 kg. Syarat memperoleh daging halal 
harus berasal dari hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, 
hewan yang dalam kondisi hidup dan sehat sebelum 
disembelih, sehingga hewan halal bukan tergolong dalam titik 
kritis (LPPOM MUI, 2012). Hewan yang diperbolehkan untuk 
disembelih adalah hewan yang halal seperti hewan ternak 
(sapi, kambing, domba), dan sejenis unggas (ayam, itik, 
burung), sedangkan babi, kucing, anjing, bangkai serta 
sejenisnya tidak bisa dianggap halal meskipun proses 

Hewan halal

Perlakuan sebelum 

disembelih

Pemingsanan

HCP 1

HCP 2
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penyembelihannya dilakukan secara halal (Riaz and 
Chaundry, 2004). 

2. Berdasarkan hasil audit internal terkait perlakuan hewan 
sebelum disembelih dapat dilihat pada Lampiran 7. Pada 
pertanyaan poin 2 tentang apakah ayam yang akan disembelih 
mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat (±2 jam) dan 
jawaban semua responden adalah TIDAK. Ayam yang datang 
ke RPA rata-rata langsung ditangani atau langsung masuk 
dalam proses produksi, sehingga ayam yang tiba tidak 
mengalami proses pengistirahatan. Menurut Hafid dan Aka 
(2008), pemberian istirahat agar hewan mempunyai 
kesempatan memulihkan cadangan glikogen ototnya. Selain 
itu juga dapat mengembalikan kondisi tubuh akibat cekaman 
dan kelelahan selama pengangkutan, sehingga diperlukan 
istirahat yang cukup ditempat penampungan sebelum hewan 
tersebut dipotong. Hal dimaksudkan untuk memulihkan 
kondisi fisiologis hewan terutama pemulihan glikogen otot 
karena akan digunakan untuk berkontraksi selama proses 
rigormortis pasca pemotongan. Pada pertanyaan poin 3 
tentang apakah dilakukan pemeriksaan ante-mortem oleh 
lembaga yang berwenang atau karyawan RPA tersebut dan 
jawaban responden 5 orang menjawab YA dan 2 orang 
menjawab N.A, karena Pemeriksaan ditinjau dari kebersihan 
kandang dan pengecekan ayam yang mati dan ayam yang 
sehat. Ayam yang datang akan langsung dibersihkan dari 
kotoran menggunakan air sekaligus memeriksa dan 
memisahkan ayam yang sehat serta ayam yang mati, tahap ini 
disebut juga tahap antemorthem. Setelah proses pembersihan 
tersebut ayam akan diberi waktu tunggu atau diistirahatkan 
selama 15 sampai 30 menit hingga ayam digantung pada alat 
a hanger.  

3. Tahap selanjutnya adalah pemingsanan pada Lampiran 7. 
Pada pertanyaan poin 4 tentang apakah ayam  distunning atau 
dipingsankan sebelum proses penyembelihan dan jawaban 
semua responden menjawab sama yakni YA. Ayam yang telah 
digantung pada a hanger akan dilakukan proses stunning. 
Proses tersebut berlangsung berkisar 3 sampai 5 detik hingga 
ayam mati. Menurut Pattison et.al. (2008), pemingsanan 
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biasanya mengunakan sumber air dan listrik. Proses stunning 
dilakukan bertujuan agar hewan tidak sadar sehingga dapat 
mengurangi rasa sakit yang akan dialami saat proses 
penyembelihan berlangsung.  
c. Aspek Keamanan 

Identifikasi bahaya dilakukan dengan mengaji perlakuan 
pra penyembelihan, penyembelihan, pasca penyembelihan, dan 
distribusi produk. Identifikasi bahaya dan penentuan CCP dapat 
dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9, sedangkan dasar 
penentuan CCP berlandasan pertanyaan yang terdapat pada 
Lampiran 3 dan hasil batasan kritis dapat dilihat pada Lampiran 
10. Berikut uraian identifikasi bahaya,penentuan CCP, dan 
batasan kritis pada tahap pra penyembelihan. 
1. Berdasarkan hasil identifikasi bahaya pra penyembelihan 

pada Lampiran 8 adalah bahaya fisik yakni ayam mati dan 
cidera bagian sayap karena keranjang yang digunakan saat 
transportasi tidak disesuaikan dengan jumlah serta ukuran dari 
ayam. Bahaya yang ditimbulkan relatif rendah karena dari 
pihak RPA pencegahannya berupa pesanan selanjutnya 
penempatan ayam dalam kandang lebih ditekannkan lagi saat 
memesan ayam ke peternakan. Selain itu juga terdapat 
bahaya lain yakni pada tahap pemeriksaan antemorthem. 
Bahaya tersebut adalah bahaya fisik dan biologi. Bahaya fisik 
berupa ayam sakit yang bersumber dari kotoran ayam yang 
berada pada keranjang ayam. Bahaya tersebut relatif rendah 
sehingga pencegahannya adalah pihak RPA membersihkan 
keranjang sebelum proses stunning. Bahaya biologi adalah 
bakteri Lactobacillus, Staphylococcus, leuconostoc, 
Eubacterium yang bersumber dari kotoran ayam yang berada 
di keranjang ayam. Menurut Suryani dkk (2007), bakteri 
Lactobacillus, Staphylococcus, leuconostoc, Eubacterium 
dapat menempel dan berkembang biak pada dinding 
pencernaan ayam. Bahaya tersebut tergolong relatif rendah 
sehingga pencegahannya yakni pengecekan ayam dari pihak 
peternakan sebelum dikirim ke RPA.   

2. Hasil penetapan CCP bahaya potensi pada Lampiran 9 untuk 
tahap pra penyembelihan tidak tergolong CCP. Identifikasi 
bahaya fisik yakni ayam mati dan cidera bagian sayap 
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dihasilkan jawaban pada Q1,Q2, Q3 adalah Y,T, T yang dapat 
disimpulkan tidak CCP. Q1,Q2, dan Q3 merupakan 
pertanyaan yang terdapat pada pohon keputusan CCP yang 
terdapat pada Lampiran 3. Sedangkan bahaya biologis yang 
terdapat pada pada pemeriksaan antemorthem tergolong 
CCP. Hal tersebut dihasilkan jawaban pada Q1,Q2,Q3,Q4 
adalah Y,Y,Y,T yang sesuai pohon keputusan CCP. Sehingga 
digolongkan CCP, maka ada penanganan lanjut berupa 
pengendalian bahaya pada titik kritis. 

3. Pada tahap ini bahaya yang tergolong pada Critical Control 
Poin (CCP) akan masuk pada tahap pengendalian bahaya 
pada titik kritis. Tahap CCP pemeriksaan keranjang ayam 
dengan bahaya biologis berupa Lactobacillus, 
Staphylococcus, leuconostoc, Eubacterium. Batasan kritisnya 
berupa kandang ayam dalam kondisi bersih sehingga dapat 
meminimumkan bahaya yang akan terjadi. Tindakan koreksi 
yang harus dilakukan adalah dengan cara membersihkan 
keranjang ayam serta memisahkan ayam yang mati dan ayam 
yang sehat. Tahap verifikasi berupa adanya pengecekan lagi 
sebelum proses lanjutan.   

4.5.2 Proses Penyembelihan 
a. Aspek kesejahteraan hewan 
Pada tahap ini penerapan aspek kesejahteraan ditinjau dari 

proses penyembelihan yang terdapat pada poin 6 di kebebasan 
dari rasa takut dan stres Lampiran 7. Pada aspek ini ayam 
disembelih secara singkat dan tepat oleh pejagal. Sebelum 
proses penyembelihan ayam terlebih dahulu dipingsankan yang 
bertujuan agar ayam tidak stres dan tegang saat disembelih.  
Menurut Praswoto (2013), proses pemingsanan dapat 
merilekskan otot-otot pada hewan sehingga kualitas daging yang 
dihasilkan dapat lebih bagus dan tidak keras. Pemanfaatan alat 
saat proses stunning juga harus disesuaikan dengan kebutuhan 
berat ayam yang akan disembelih dan ayam tidak dalam kondisi 
stres ataupun sakit. Pada poin 6 elemen kebebasan dari rasa 
takut dan stres diperoleh nilai 4. Nilai tersebut tergolong sangat 
terpenuhi dan sangat diperhatikan oleh pihak RPA Mualim 
Broiler. 
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b. Aspek kehalalan 
Menurut Permentan (2010), penyembelihan hewan 

merupakan kegiatan mematikan hewan sehingga hewan tersebut 
dapat dikatan mati dengan sempurna melalui kaidah 
kesejahteraan hewan yang telah ditetapkan dan secara syariat 
islam. Proses penyembelihan yang dilkukan di RPA Mualim 
Broiler sesuai dengan syariat islam yang berlandasan LPPOM 
MUI tahun 2010. Selain itu juga daging yang dihasilkan RPA 
tersebut diproduksi secara halal dan didukung dengan adanya 
sertifikat Halal dari MuI yang dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Menurut Higgin et.al. (2010), sertifikat halal memiliki manfaat 
yang bagus dalam mengembangkan usahanya serta dapat 
memperluas pasar baik secara internal maupun eksternal karena 
produk yang dihasilkan sudah dijamin kehalalannya. Hasil audit 
internal proses penyembelihan dapat dilihat pada Lampiran 8. 
Adapun diagram alir aktivitas kritis proses penyembelihan ayam 
yang terdapat di RPA Mualim Broiler dapat dilihat pada Gambar 
4.8. 

 
Gambar 4.8 Diagram Alir Aktivitas Kritis Proses 

Penyembelihan Ayam 
Berikut uraian dari aktivitas kritis proses penyembelihan ayam 
yang terdapat di RPA Mualim Broiler. 
1. Sebelum proses penyembelihan berlangsung, syarat islam 

yang harus terpenuhi adalah syarat dari seorang penyembelih 
atau pejagal. Menurut Riaz dan Chaundry (2004), orang yang 
menyembelih harus beragama islam, penyembelih harus 
sudah dewasa dan muslim baik laki-laki atau perempuan, 
penyembelih harus yang terlatih sehingga lebih efisien serta 
dapat meminimumkan kerusakan pada kulit dan karkas. 
Menurut MUI (2009), syarat penyembelih harus beragama 

Penyembelih harus beragama 

Islam

Penyembelihan dengan pisau 

tajam

Terpotongnya tiga saluran 

pada leher

Doa
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islam dan sudah baligh, serta sudah memahami tata cara 
penyembelihan dan memiliki keahlian dalam proses 
penyembelihan. Berdasaran hasil pengamatan pejagal yang 
terdapat di RPA Mualim Broiler, sudah sesuai dengan syarat 
dan ketentuan islam. Pejagal juga sebelumnya telah dilatih 
dalam proses penyembelihan yang baik dan benar 
menyembelih ayam dalam satu kali sayatan. 

2. Pada proses penyembelihan ayam yang perlu diperhatikan 
yakni pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan. 
Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan harus 
tajam sehingga hewan yang disembelih tidak merasakan sakit 
yang terlalu lama yakni dalam sekali potong (Chaundry, 2004). 
Pada Lampiran 7 elemen penyembelihan pertanyaan poin 5 
tentang apakah alat yang digunakan saat proses 
penyembelihan menggunakan alat tajam seperti pisau atau 
sejenisnya, dan jawaban semua auditor sama yakni YA. Pisau 
yang digunakan pada RPA Mualim Broiler berjumlah 5 buah 
pisau yang tajam dan  setiap 1 batch proses pisau akan 
diganti, dalam 1 batch pejagal mampu menyembelih 20 ekor 
ayam. Setiap ganti batch pisau yang telah digunakan akan 
dibersihkan dan diasah untuk proses penyembelihan batch 
selanjutnya. Menurut Grandin (2010), pisau yang digunakan 
saat penyembelihan setidaknya harus dua kali lipat dari 
ukuran leher hewan yang akan disembelih, sehingga 
mempermudah pegal dalam proses penyembelihannya.  

3. Pada RPA Mualim Broiler proses penyembelihan yang 
digunakan dengan cara tradisional atau manual dapat dilihat 
pada Lampiran 7. Pada elemen penyembelihan pertanyaan 
poin 1 tentang apakah penyembelihan ayam dilakukan dengan 
menggunakan manual (tradisional) dan jawaban semua 
auditor sama yakni YA. Pada RPA Mualim Broiler proses 
penyembelihan yang dilakukan wajib terpotongnya tiga 
saluran pada leher hewan yang disembelih yakni saluran 
pembuluh darah, saluran makan, dan saluran pernafasan. 
Bagian tersebut merupakan titik kritis kehalalan dari tahap 
penyembelihan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka 
produk yang dihasilkan RPA tersebut akan diragukan 
kehalalannya. Selain itu pejagal juga harus memastikan ayam 
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yang disembelih sudah mati dengan sempurna. Berdasarkan 
pertanyaan poin 7 tentang apakah supervisor halal 
memastikan terpotongnya tiga saluran (pembuluh darah, 
saluran makanan, dan saluran pernafasan), jawaban auditor 
terdapat 4 orang yang menjawab YA, 2 orang menjawab 
TIDAK, dan 1 orang menjawab N.A. Pada poin tersebut juga 
terdapat keterangan yang mendukung hal tersebut karena 
yang mengetahui serta memahami proses tersebut hanya 
bagian penyembelih, serta karyawan yang terlibat dalam 
proses tersebut. Hal tersebut ditandai dengan darah yang 
mengalih deras dari leher ayam setelah proses 
penyembelihan berlangsung. Auditor yang menjawab TIDAK 
dan NA pada poin tersebut adalah karyawan penanganan 
ayam, pengawas dinas, dan karyawan proses produksi. Hal 
tersebut juga sesuai dengan pertanyaan poin 8 tentang 
apakah pada saat penyembelihan darah mengalir secara 
deras, dan jawaban semua auditor adalah YA. Menurut 
LPPOM MUI (2012), terpotongnya tiga saluran merupakan titik 
kritis karena syarat penyembelihan harus dilakukan dengan 
satu kali sayatan tanpa mengangkat pisau dan tiga saluran 
pada leher harus terpotong. 

4. Seorang penyembelih harus mengucapkan doa saat proses 
penyembelihan berlangsung. Biasanya penyembelih akan 
mengucapkan “Bismillahir Rohmaanirr Rahiim” atau “Bismillah 
Allahu Akbar” dalam satu kali menyembelih ayam. Hal tersebut 
merupakan syarat islam yang menentukan kehalalan daging 
hewan yang telah disembelih. Berdasarkan hasil aktivitas kritis 
pada elemen penyembelihan pertanyaan poin 3 tentang 
apakah pada saat proses penyembelihan dilakukan mengikuti 
syariat islam seperti penyembelih membaca basmalah dalam 
setiap penyembelihan, dan semua jawaban auditor sama 
yakni YA. Menurut imam al-Bahuty dalam Kasysyaf al-Qina, 
juz 6 halaman 208 dalam Fatwa Mui (2009), dan disunnahkan 
membaca takbir menyertai tasmiyah dengan mengucapkan 
Bismillahi Wallahu Akbar” sebagaimana hadist nabi 
Muhammad SAW ketika beliau menyembelih mengucapkan 
“Bismillahi Wallahu Akbar”.  
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Daging ayam dari RPA Mualim Broiler Kota Batu akan 
didistribusikan ke konsumen pertama seperti Kentucky Fried 
Chicken (KFC), Hero Supermarket, dan beberapa restoran di 
daerah malang seperti geprek bensu. Berdasarkan hasil 
wawancara kepada 6 auditor tentang kemampuan telusur terdiri 
dari 3 poin yang dapat dilihat pada Lampiran 7. Pertanyaan poin 
1 tentang apakah RPA memiliki prosedur tertulis untuk menjamin 
kemampuan telusur produk yang disertifikasi dan semua auditor 
menjawab YA. Pertanyaan poin 2 tentang apakah prosedur 
menjamin produk yang disertifikasi berasal dari hewan halal dan 
diproduksi difasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas produksi 
dan semua auditor menjawab YA. Pertanyaan poin 3 tentang 
apakah tersedia bukti ketelusuran produk dan semua auditor 
menjawab YA. Berdasarkan hasil tersebut narasumber telah 
memahami aturan kehalalan MUI didalam berlangsungnya 
proses produksi ayam potong beku secara halal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait 
penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria terdapat tiga 
poin pertanyaan, dari tiga poin tersebut terdapat satu poin yang 
jawabannya TIDAK dan dua poin lainnya jawabannya YA yang 
dapat dilihat pada Lampiran 7. Pada pertanyaan poin 1 jika 
terdapat produk yang tidak halal, apakah perusahaan memiliki 
prosedur tertulis untuk menangani produk tersebut dan jawaban 
semua auditor adalah YA. Pertanyaan poin 2 jika terdapat produk 
yang tidak memenuhi kriteria (tidak halal), terlanjur dijual, apakah 
sudah dilakukan penarikan tersebut dan jawaban semua auditor 
adalah TIDAK. Pada poin tersebut terdapat keterangan yakni 
produk yang dikeluarkan oleh RPA dapat dipastikan 
kehalalannya. Pertanyaan poin 3 tentang apakah tersedia bukti 
penanganan produk yang tidak memenuhi krteria dan jawaban 
auditor adalah YA. Pada poin tersebut terdapat keterangan 
bahwa produk yang tidak sesuai kriteria sebelum proses 
penyembelihan maka ayam akan langsung dipotong dan dibakar 
oleh karyawan untuk memisahkan dengan produk yang lolos. 

Daftar pertanyaan audit internal SJH yang telah dilakukan 
terdiri dari 6 poin pertanyaan  dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Pertanyaan poin 1 tentang apakah RPA mempunyai prosedur 
tertulis audit internal pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) 
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dan jawaban auditor adalah YA. Poin 2 tentang apakah audit 
internal pernah dilakukan secara terjadwal setidaknya enam 
bulan sekali dan jawaban semua auditor adalah YA. Pada 
pertanyaan poin 3 tentang apakah auditor pernah mengikuti 
pelaksanaan eksternal atau pelatihan internal dengan materi 
HAS 23103 dan jawaban semua auditor YA. Pertanyaan poin 4 
tentang apakah tindakan koreksi (jika terdapat kelemahan) 
mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya 
kelemahan tersebut dan jawaban semua auditor adalah YA. Poin 
5 tentang apakah hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI 
dalam bentuk laporan berkala dan jawaban auditor adalah 2 
orang menjawab YA dan 5 orang menjawab NA. Pada 
pertanyaan poin 6 tentang apakah tersedia bukti pelaksanaan 
audit internal dan jawabannya adalah 2 orang menjawab YA dan 
5 orang menjawab N.A. 

Pelaksanaan kaji ulang manajemen yang di lakukan di RPA 
Mualim Broiler sudah baik dalam penerapannya. Pelaksanaan 
kaji ulang manajemen idealnya dilaksanakan rutin setiap 
tahunnya. Tujuan pelaksanaan kaji ulang manajemen adalah 
untuk menilai efktivitas dalam penerapan Sistem Jaminan Halal 
(SJH) serta merumuskan dalam perbaikan yang berkelanjutan 
(LPPOM MUI, 2012). Hasil wancara terhadap kepala manajer, 2 
karyawan bagian pra penyembelihan, pejagal,  karyawan bagian 
produsi, karyawan proses pengemasan, perwakilan dari dinas. 
Hasil wawancara tentang kaji ulang manajemen dapat dilihat 
pada Lampiran 7. Pada saat proses wawancara terdapat 5 poin 
pertanyaan dan terdapat satu poin pertanyaan auditor yang 
menjawab berbeda. Poin 1 tentang apakah kaji ulang manajemen 
dilakukan secara terjadwal atau satu tahun sekali dan jawban 
auditor sama yakni YA. Pertanyaan poin 2 tentang apakah hasil 
kaji ulang manajemen disampaikan ke pihak yang bertanggung 
jawab (ditindak lanjuti) dan jawaban auditor sama yakni YA. Pada 
pertanyaann poin 3, jika poin 2 hasilnya “Ya”, apakah tindak lanjut 
hasil evalusasi sesuai dengan batas waktu yang sudah 
ditetapkan dan sesuai dengan hasil kaji ulang manajemen dan 
jawabab reponden ada 2 orang yang menjawab YA dan 5 orang 
menjawab N.A. Poin 4, jika point 3 hasilnya “Tidak”, apakah 
dilakukan identifikasi penyebab kelemahan dan ditindak lanjuti  
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dan jawaban auditor sama yakni YA. Pada poin 5 tentang apakah 
tersedia bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen dan jawaban 
auditor sama yakni YA. 

c. Aspek keamanan 
Penerapan HACCP dilakukan pada setiap langkah dalam 

operasi industri mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses 
distribusi (Macdonald dan Engel, 2001). Menurut SNI 014852 
tahun 1998, penetapan HACCP harus ditinjau kembali dan dibuat 
perubahan yang perlu dilakukan jika adanya modifikasi pada 
produk, proses ataupun tahapan dalam proses produksi. Adapun 
identifisikasi bahaya, penentuan CCP, dan pengendalian bahaya 
dan titik kritis penyembeihan dapat dilihat pada Lampiran 8, 
Lampiran 9, dan Lampiran 10. Berikut uraian dari masing-
masing tahap proses penyembelihan. 
1. Identifikasi bahaya pada alat penyembelihan berupa bahaya 

fisik berupa berkarat dan darah. Sumber bahaya tersebut dari 
pisau yang digunakan dan bakteri tetanus yang menyebabkan 
pisau berkarat. Bahaya tersebut beresiko tinggi, sehingga 
tindakan pencegahan berupa pembersihan dengan 
menggunakan desinfektan ataupun menggunakan air panas. 
Bahaya tersebut masuk CCP sehingga adanya tindakan 
koreksi dan verifiksi bahaya fisik pada alat penyembelih. 
Tindakan koreksinya yakni alat yang digunakan dipastikan 
kesterilannya sebelum digunakan dan verifikasinya yakni bukti 
dan laporan dari pejagal dan karyawan terkait dalam proses 
alat aman digunakan. Bahaya kimianya berupa residu yang 
bersumber dari bahan desinfektan. Bahaya tersebut tergolong 
resiko rendah, sehingga tindakan pencegahannya yakni 
penggunaan bahan desinfektan digunakan sesuai kadar 
kebutuhan. Bahaya kimia residu termasuk tidak CCP.  

2. Identifikasi bahaya pada tempat penyembelihan berupa 
bahaya fisik dan bahaya biologi. Bahaya fisik berupa darah, 
bulu ayam, dan kotora ayam yang bersumber dari ayam yang 
disembelih. Bahaya terebut beresiko tinggi sehingga tindakan 
pencegahan berupa perlunya pengaturann jarak antar proses. 
Bahaya tersebut termasuk dalam CCP sehingga adanya 
pengendalian bahaya berupa tindakan koreksi dan verifikasi. 
Tindakan koreksi dengan area proses penyembelihan harus 
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dalam kondisi bersih dan verifikasi berupa adanya 
pengecekan dari kepala bagian proses produksi. Bahaya 
biologi pada tempat penyembelihan yakni kontaminasi bakteri 
yang bersumber dari ayam yang masih hidup dan lantai 
produksi. Bahaya tersebut beresiko tinggi sehingga tindakan 
pencegahannya adalah pembersihan lantai produksi dengan 
air mengalir secara rutin dalam beberapa batch serta adanya 
pengaturan jarak kembali antar proses dalam area kotor. 
Meskipun bahaya biologi beresiko tinggi namun bahaya 
tersebut tidak tergolong dalam CCP. 
3. Identifikasi bahaya tahap petugas dan karyawan, bahaya 

yang ditimbulkan berupa bahaya kimia dan bahaya biologi. 
Bahaya kimia yakni asap rokok yang bersumber dari rokok 
yang dihisap karyawan sekitar area produksi. Bahaya 
tersebut memiliki potensi bahaya relatif rendah, sehingga 
tindakan pencegahannya berupa adanya pengarahan 
tentang bahaya rokok diarea sekitar produksi. Bahaya ini 
tidak tergolong dalam CCP. Bahaya biologi berupa 
kontaminasi bakteri yang bersumber petugas yang sakit. 
Bahaya tersebut potensi resiko sedang, sehingga tindakan 
pencegahannnya berupa adanya pengecekan kesehatan 
karyawan sebelum masuk kerja. Meskipun potensi bahaya 
yang ditimbulkan sedang namun bahaya tersebut tidak 
tergolong dalam CCP. 

4.5.3 Pasca Penyembelihan 
a. Aspek Kehalalan 
Tahap pasca penyembelihan dilakukan setalah ayam 

dinyatakan mati dengan sempurna atau klinis. Penangan pasca 
penyembelihan yakni menentukan daging yang dihasilkan RPA 
Mualim Broiler sudah sesuai dengan standar LPPOM MUI 2012. 
Berikut diagram alir aktivitas kritis kehalalan pasca proses 
penyembelihan dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Diagram Alir Aktivitas Kritis Proses Pasca 

Penyembelihan 
Berikut uraian aktivitas kritis kehalalan pasca proses 

penyembelihan pemotongan ayam. 
1. Pemeriksaan ayam mati secara klinis bukan merupakan titik 

kritis kehalalan karena tidak mempengaruhi kehalalan daging 
yang dihasilkan. Menurut Riaz dan Chaundry (2004), 
pemeriksaan ayam mati secara klinis ditandai dengan 
hilangnya reflek pupil dan reflek kelopak mata (palpebrae). 
Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pejagal selalu 
memastikan ayam yang telah disembelih harus mati dengan 
klinis. Hal tersebut sesuai dengan pertanyaan pada Lampiran 
7. Pada poin 1 tentang apakah proses selanjutnya ayam 
dipastikan mati secara klinis dan jawaban auditor 7 orang 
menjawab YA. Pada pertanyaan poin 2 tentang apakah 
supervisor halal memastikan ayam mati secara klinis sebelum 
dilakukan penanganan lanjutan dan jawaban auditor berbeda 
yakni 5 orang menjawab YA dan 2 orang menjawab NA. 
Pertanyaan didukung dengan keterangan bahwa yang 
mengetahui ayam mati dengan klinis yakni pejagal dan 
karyawan yang membantu proses tersebut.  Hal ini 
menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler telah menerapkan 
aturan LPPOM MUI. 

2. Setelah ayam mati secara klinis maka ayam akan masuk 
tahapan lanjutan yakni mulai dari pencelupan, pemotongan 
kaki ayam dan pencabutan bulu ayam. Pada proses tersebut 
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dilakukan diarea produksi kotor dan masih satu area dengan 
proses penyembelihan. Pada tahap tersebut bukan 
merupakan titik kritis kehalalan, karena tahapan tersebut tidak 
akan mengubah kehalalan dari kualitas produk yang 
dihasilkan.  

3. Pada tahap selanjutnya ayam akan memasuki area produksi 
bersih. Sebelum masuk area tersebut karyawan akan 
melakukan sanitasi diri yakni dengan memakai sepatu bot, dan 
cuci tangan. Proses yang terdapat pada area bersih yakni 
pemotongan kepala ayam, pengeluaran isi perut ayam (jeroan, 
usus, dan jantung), proses penimbangan, dan proses 
pencucian. Tahapan tersebut tidak tergolong dalam aktivitas 
kritis kehalalan. Berdasarkan hasil audit aktivitas kritis pada 
Lampiran 7 elemen pasca penyembelihan pertanyaan poin 3 
tentang apakah proses potongan karkas dan pemisahan 
jeroan ruangan dipisahkan, jawaban dari semua auditor sama 
yakni YA. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan daging 
sudah konsisten dengan aturan LPPOM MUI. 

4. Pada RPA Mualim Broiler menyediakan area proses produksi 
dua bagian yakni area proses produksi bersih dan area proses 
produksi kotor. Menurut SNI 016160 tahun 1999, proses yang 
terdapat pada area produksi kotor meliputi penurunan, 
pemeriksaan antemorthem, penggantung unggas hidup, 
pemingsanan, penyembelihan, pencelupan ke air panas, 
pencabutan bulu, pencucian karkas, pengeluaran jeroan 
(evisceration), dan pemeriksaan postmortem. Proses area 
produksi  bersih meliputi pencucian karkas, pendinginan 
karkas, selesi, penimbangan, pemotongan karkas, pemisahan 
daging dari tulang, pengemasan, dan penyimpanan segar. 
Hasil karkas yang dihasilkan oleh RPA tersebut akan ditangani 
dengan cara proses pembekuan. Menurut Sugeng dan 
Sudarminto (2008), proses pembekuan bertujuan agar darah 
yang melekat pada jaringan daging bisa lepas lebih cepat dan 
proses rigor mortis selesai dengan sempurna. Rigor mortis 
merupakan suatu kekejangan yang terjadi pada hewan setelah 
mati. Setiap tetesan darah yang melekat pada daging akan 
menyebabkan daging tampak bewarna lebih gelap.   
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Berdasarkan hasil audit SJH yang dilakukan oleh 7 auditor 
tentang pasca penyembelihan dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Pada pertanyaan poin 4 tentang apakah karkas atau jeroan yang 
telah dipisahkan tidak sesuai persyaratan halal diperlakukan 
sebagai produk non halal, jawaban dari semua auditor sama 
yakni TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan 
oleh RPA tersebut lolos kehalalannya sehingga tidak perlu 
adanya perlakuan terhadap produk non halal. Pada RPA tersebut 
jika didapatkan produk yang tidak halal makan akan dilakukan 
penanganan berupa pemotongan dan membakarnya. 
5. Pemeriksaan postmortem yang dilakukan RPA Mualim Broiler 

yakni berupa kebersihan dari karkas ayam dan pengecekan 
kecacatan pada karkas ayam. Tahap pemeriksaan 
postmortem bukan merupakan titik kritis dari kehalalan yang 
ditetapkan oleh LPPOM MUI.   

b. Aspek keamanan 
Daging ayam merupakan salah satu bahan pengan yang 

berasal dari hewan ternak yang mengandung banyak akan 
nutrisi. Selain itu daging juga merupakan media yang sangat 
bagus bagi pertumbuhan mikroba. Menurut BSN (1998), sistem 
HACCP didasarkan pada ilmu pengetahuan serta sistematika, 
pengidentifikasian bahaya dan pengendaliannya untuk menjamin 
keamanan pangan. Berikut adalah identifikasi bahaya dan batas 
kritis penetapan HACCP pada proses pasca penyembelihan 
ayam. 
1. Identifikasi bahaya pada tahap pencelupan terdapat dua 

bahaya yakni bahaya fisik dan biologi. Bahaya fisik pada tahap 
pencelupan berupa perubahan warna bulu dan aroma yang 
bersumber dari darah ayam. Bahaya tersebut berpotensi 
sedang dan tindakan pencegahannya yakni sebelum masuk 
tahap tersebut ayam dipastikan darah sudah tidak mengalir 
lagi. Bahaya fisik pada tahap pencelupan termasuk dalam 
CCP, sehingga adanya pengendalian bahaya pada titik kritis. 
Batas kritis pada tahap tersebut adalah suhu air pencelupan 
70oC dan pencelupan dilakukan selama 15-30 menit. 
Monitoring bahaya tersebut dengan cara mengganti air 
pencelupan dalam beberapa batch. Tindakan koreksi berupa 
menekankan agar warna bulu dan aroma ayam tidak berubah. 
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Tindakan verifikasi berupa adanya pengecekan kualitas 
setelah tahap tersebut. Bahaya biologis pada tahap 
pencelupan yakni kontaminasi bakteri yang bersumber dari air 
pencelupan. Potensi bahaya yang ditimbulkan adalah sedang, 
sehingga tindakan pencegahannya berupa penggantian air 
pencelupan dalam beberapa batch. Bahaya biologis pada 
tahap pencelupan tidak tergolong pada titik kritis atau tidak 
CCP. 

2. Identifikasi bahaya pada tahap pemisahan jeroan, usus, dan 
jantung ayam bahaya yang ditimbulkan yakni bahaya biologis 
berupa kontaminasi bakteri Bacillus, Coliform, Total Plate 
Count. Sumber bahaya tersebut berasal dari Berbagai agen 
etimologi penempatan dikeranjang terlalu lama, jumlah hewan 
terlalu banyak dalam keranjang, virus dan bakteri. Potensi 
bahaya yang ditimbulkan relatif tinggi, sehingga tindakan 
pencegahan berupa dilakukan pemeriksaan postmortem 
sehingga dapat dikatakan lolos untuk proses lanjutan. Bahaya 
biologi pada tahap pemisahan jeroan, usus, dan jantung ayam 
tergolong pada titik kritis atau CCP, sehingga adanya 
pengendalian bahaya pada titik kritis. Batas kritis pada tahap 
tersebut adalah warna, aroma, ukuran dari jeroan. Tindakan 
koreksi bahaya tersebut dengan cara pemisahaan ditinjau dari 
warna, aroma, ukuran bagian isi perut yang tidak normal dan 
yang normal. Verifikasi yang dilakukan yakni laporan terkait 
proses pemisahaan isi perut ayam oleh bagian produksi.   

3. Identifikasi bahaya pada tahap pencucian kembali bahaya 
yang ditimbulkan yakni bahaya kimia dan bahaya biologi. 
Bahaya kimia berupa residu yang bersumber dari 
penambahan klorin. Potensi bahaya yang ditimbulkan relatif 
sedang, sehingga tindakan pencegahan yakni penambahan 
klorin dalam bak pencucian lebih diperhatikan dan harus 
sesuai standar yang berlaku. Bahaya kimia pada tahap 
pencucian kembali tergolong pada titik kritis atau CCP, 
sehingga adanya pengendalian bahaya pada titik kritis. Batas 
kritis pada tahap tersebut berupa warna dan aroma air bak 
pencucian. Tidakan koreksi yang dilakukan dengan 
melakukan penggantian air secara berkala atau saat proses 
berlangsung menggunakan air yang mengalir. Verifikasi untuk 
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bahaya tersebut yakni dilakukan pengecekan oleh karyawan 
yang terlibat proses tersebut. Bahaya biologi pada tahap 
pencucian kembali berupa kontaminasi bakteri yang 
bersumber dari air bekas pencucian. Potensi bahaya yang 
ditimbulkan relatif sedang, sehingga tindakan pencegahannya 
yakni sebaiknya dicuci menggunakan air bersih dan yang 
mengalir. Bahaya biologi pada tahap pencucian kembali tidak 
tergolong dalam titik kritis atau tidak CCP. 

4. Identifikasi bahaya pada tahap pemotongan karkas bahaya 
yang ditimbulkan yakni bahaya biologi. Bahaya biologi berupa 
kontaminasi bakteri Salmonella sp. dan Total Plate Count yang 
bersumber dari lantai, pisau pemotong dan karyawan. Potensi 
bahaya yang ditimbulkan relatif tinggi, sehingga tindakan 
pencegahannya yakni sebaiknya area proses pemotongan 
karkas di tempat yang bersih terhindar dari genangan air. 
Bahaya biologi pada tahap pemotongan karkas tergolong 
pada titik kritis atau CCP, sehingga adanya pengendalian 
bahaya pada titik kritis. Batas kritis pada tahap tersebut berupa 
penampakan warna daging bewarna putih tapi tidak pucat. 
Tidakan koreksi yang dilakukan dengan melakukan pengujian 
mikro secara teratur setiap 3 bulan sekali oleh pihak RPA. 
Verifikasi yang dilakukan yakni hasil laporan dari karyawan 
yang menangani dan hasil pengujian.  

5. Identifikasi bahaya pada tahap pembekuan bahaya yang 
ditimbulkan adalah bahaya biologi. Bahaya biologi berupa 
kontaminasi bakteri Salmonella sp. dan Total Plate Count yang 
bersumber dari daging atau karkas. Potensi bahaya yang 
ditimbulkan relatif sedang, sehingga tindakan pencegahannya 
yakni sebaiknya Dilakukan pengujian mikroba secara rutin 
untuk meminimumkan pertumbuhan mikroba tersebut. Bahaya 
biologi pada tahap pembekuan karkas tergolong pada titik 
kritis atau CCP, sehingga adanya pengendalian bahaya pada 
titik kritis. Batas kritis pada tahap tersebut berupa suhu harus 
-16OC dan waktu pembekuan selama 6-8 jam. Tidakan koreksi 
yang dilakukan dengan melakukan pengujian mikro secara 
teratur setiap 3 bulan sekali oleh pihak RPA. Verifikasi yang 
dilakukan yakni berupa hasil laporan dari karyawan yang 
menangani dan hasil pengujian. 
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4.5.4 Distribusi 
a. Aspek kehalalan 
Produk yang dihasilkan RPA Mualim Broiler berupa karkas 

potong ataupun karkas utuh ayam dalam kondisi beku. Berikut 
diagram alir aktivitas kritis kehalalan pendistribusian dapat dilihat 
pada Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Diagram Alir Aktivitas Kritis Pendistribusian 

Produk 
Berikut uraian titik kritis kehalalan pendistribusian karkas 

ayam potong beku pada RPA Mualim Broiler. 
1. Produk akhir yang dihasilkan pada RPA Mualim Broiler bukan 

merupakan titik kritis kehalalan karena proses pemotongan 
ayam yang telah dilakukan sebelumnya telah sesuai dengan 
aturan LPPOM MUI 2012. 

2. Alat angkut yang digunakan dalam proses pendistribusian 
produk yakni menggunakan mobil yang dilengkapi dengan 
cooling box atau biasa disebut cooling truck. Pemilihan 
kendaraan tersebut untuk menjaga kondisi karkas ayam 
hingga sampai pada konsumen pertama dengan aman serta 
telah disesuaikan dengan SOP. Sebelum proses 
pendistribusian dilakukan pihak RPA Mualim Broiler perlu 
mengecek semuanya mulai dari fungsi kerja pendingin yang 
disesuaikan dengan jarak dan waktu tempuh hingga produk 
sampai pada konsumen pertama. Penggunaan alat angkut 
atau alat transportasi bukan merupakan titik kritis kehalalan, 
karena kehalalan diukur melalui standar LPPOM MUI. 
Berdasarkan hasil pada Lampiran 7 aktivitas kritis pada 
elemen transportasi terdiri dari 2 poin pertanyaan. Pada 
pertanyaan poin 1 tentang apakah alat angkut ayam hidup 
sama dengan alat angkut produk, dan jawaban semua auditor 

Produk ayam potong beku

Pendistribusian
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sama yakni TIDAK. Pertanyaan poin 2 tentang apakah alat 
angkut produk sudah sesuai SOP yang berlaku seperti suhu 
penyimpanan, maksimal tumpukan, serta maksimal jumlah 
produk yang harus diangkut, jawaban semua auditor sama 
yakni YA. Hal ini menunjukkan bahwa RPA Mualim Broiler 
menerapkan LPPOM MUI.  

b. Aspek keamanan 
Menurut Permentan (2009), alat angkut adalah alat 

angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut 
yang langsung berhubungan dengan media pembawa. Alat 
angkut sangat berperan penting dalam proses pengiriman produk 
hingga sampai tangan konsumen. Adapun beberapa syarat yang 
harus dipenuhi alat angkut seperti meminimalkan terjadinya 
kontaminasi silang pada karkas atau daging, ketinggian lantai 
harus disesuaikan dengan kendaraan angkut. Identifikasi bahaya 
dan  penentuan titik kritis yang dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 
Lampiran 9. 

Tahap pengangkutan atau proses distribusi merupakan 
salah satu tahapan dalam menentukan keamanan pangan. 
Identifikasi bahaya yang terdapat pada proses pengangkutan 
yakni bahaya biologi berupa kontaminasi silang. Bahaya tersebut 
bersumber dari kemasan karkas rusak, karkas, dan karyawan. 
Bahaya yang ditimbulkan berpotensi relatif sedang, sehingga 
tindakan pencegahannya berupa Pemeriksaan kendaraan 
transportasi meliputi suhu pendinginan, jumlah tumpukan karkas, 
serta tekanan sehingga kondisi produk tetap sama. Bahaya 
biologi pada tahap transportasi tergolong pada titik kritis atau 
CCP, sehingga adanya pengendalian bahaya pada titik kritis. 
Batas kritis pada tahap tersebut berupa suhu pada cooling box 
truk. Tindakan koreksi berupa jika kendaraan tidak sesuai dengan 
standar maka kendaraan harus diganti supaya produk yng 
diangkut aman. Tindakan verifikasinya adalah pengecekan dari 
pihak RPA (manajer, supir, dan karyawan yang terlibat dalam 
proses pengiriman)  

 
4.6 Uji Kualitas Daging 

Kualitas daging merupakan salah satu faktor penting dalam 
penilaian yang dapat ditinjau dari fisik, kimia, serta biologi. Untuk 
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mengetahui kualitas daging ayam beku yang dihasilkan RPA 
Mualim Broiler Batu, peneliti melakukan pengujian dengan 
menggunakan tiga sampel ayam potong beku. Parameter yang 
digunakan dalam pengujian tersebut adalah Salmonella sp dan 
Total Plate Count. Hasil pengujian mikro pada ayam potong beku 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Hasil pengujian mikro pada ayam potong beku 

 
Hasil Pengujian 

(cpu/gram) 
Persyaratan SNI 

Salmonella sp 

Sampel 1 2x102 Negatif 
Sampel 2 Negatif Negatif 
Sampel 3 Negatif Negatif 

Total Plate Count 

Sampel 1 5x106 Maksimum 1 x 106 
Sampel 2 37x106 Maksimum 1 x 106 
Sampel 3 23x106 Maksimum 1 x 106 

Sumber: Data Primer (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian dengan parameter 

Salmonella sp pada sampel 1 didapatkan hasil pengujian dengan 
nilai 2x102 cfu/gram, sedangkan pada sampel 2 dan sampel 3 
didapatkan hasil pengujian negatif yang berarti pada sampel 2 
dan sampel 3 tidak terdeteksi mikro Salmonella sp. Menurut SNI 
3924:2009 dijelaskan bahwa jumlah maksimum kandungan 
Salmonella sp adalah negatif. Sesuai dengan hasil pengujian 
pada sampel 1 belum memenuhi standar SNI yakni 2x102 
cfu/gram, sedangkan pada sampel 2 dan sampel 3 hasil 
pengujian telah sesuai dengan jumlah maksimum SNI yakni 
negatif. Menurut Jay et.al (2005), Salmonella sp dapat tumbuh 
pada suhu kisaran suhu 5-45oC dengan suhu optimum kisaran 
35-37oC dan akan mati pada pH dibawah 4,1. Menurut 
Sukmawati dkk (2018), cemaran mikroba berupa bakteri 
Salmonella pada umumnya terdapat pada daging salah satunya 
daging ayam broiler. Cemaran mikroba tersebut dapat ditemui di 
kloaka ayam dan pada kandang ayam sehingga unggas ayam 
broiler dapat terinfeksi sejak dalam proses pemeliharaan. 
Menurut Arifah (2010), Salmonella sp dapat mengontaminasi 
makanan dari udara, air, tanah, dan sisa kotoran manusia 
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maupun hewan. Mikroorganisame Salmonella sp yang terdapat 
pada daging atau karkas beku bisa dihilangkan dengan cara 
proses pemasakan yang benar. Salmonella sp rentan terhadap 
panas dan akan mati pada suhu lebih dari 70oC, sehingga 
pemasakan daging atau karas bisa menggunkan suhu tersebut 
untuk menghilangkan Salmonella sp (Cox et.al, 2008). 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian dengan parameter 
Total Plate Count pada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 
didapatkan hasil pengujian yakni dengan nilai secara berurutan 
adalah 5x106 cfu/gram, 37x106 cfu/gram, dan 23x106 cfu/gram. 
Menurut SNI 3924:2009 dijelaskan jumlah kandungan Total Plate 
Count adalah maksimum 1x106 cfu/gram. Berdasar dari hasil 
pengujian yang telah dilakukan pada sampel 1, sampel 2, dan 
sampel 3 telah melebihi batas maksimum standar SNI yakni 
1x106 cfu/gram. Menurut Soeparno (2005), pertumbuhan mikroba 
pada daging dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yakni pH 
dan kandungan kadar air pada daging. Menurut Hernando dkk 
(2015), kandungan air dalam bahan makanan memengaruhi daya 
tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba. Peningkatan 
kadar air tersebut biasanya dipengaruhi oleh jumlah air bebas 
yang terbentuk sebagai hasil samping dari aktivitas bakteri. 
Menurut Soeparno (2005), kualitas daging dapat dipengaruhi 
oleh dua faktor yakni faktor sebelum dan setelah pemotongan. 
Faktor sebelum pemotongan meliputi genetik, spesies, bangsa, 
tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan aditif dan 
stres, sedangkan faktor setelah pemotongan meliputi metode 
pelayuan, metode pemasakan, pH karkas dan daging, bahan 
tambahan termasuk enzim pengempuk daging, macam otot 
daging dan lokasi pada suatu otot daging. Menurut Susanto 
(2014), daging juga merupakan bahan pangan yang bernutrisi 
tinggi serta kandungan gizi yang tinggi tersebut juga sebagai 
media yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 
mikroorganisme. 
4.7 Pemenuhan Aspek Kesejahteraan Hewan, Kehalalan, 

dan Keamanan Pangan  
Berdasar pada hasil pengamatan yang telah dilakukan di 

RPA Mualim Broiler Batu menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
proses yang belum memenuhi dalam penerapan aspek 
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kesejahteraahan hewan, kehalalan, dan keamanan. Pedoman 
yang digunakan dalam pemenuhan tersebut sesuai dengan 
pedoman peraturan pemerintah No. 95 tentang kesehatan 
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, LPPOM MUI 
2012 terkait prosedur aktivitas kritis, dan identifikasi HACCP serta 
SNI karkas atau daging ayam. Pemenuhan aspek 
kesejahterahan hewan, kehalalan, dan keamanan pangan dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 

Berdasarkan Tabel 4.4 pemenuhan untuk aspek 
kesejahterahan diukur dengan prinsip five freedom, namun 
pelaksanaan di RPA Mualim Broiler belum terpenuhi semua. 
Pada hasil pemenuhan aspek kesejahterahan hewan diperoleh 
hasil total sekitar 58% dan pelaksanaannya belum terpenuhi 
sehingga perlunya adanya perbaikan dari masing-masing 
parameter. Pada aspek kesejahterahan hewan terdapat tiga 
parameter yang belum terpenuhi yakni kebebasan dari rasa lapar 
dan haus, kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit, 
serta kebebasan dalam mengekspresikan perilaku alami. Dua 
parameter lainnya yakni kebebasan dari ketidaknyamanan dan 
kebebasan dari rasa takut dan stres sudah terpenuhi namun 
masih perlu adanya perbaikan.  

Kurangnya pemenuhan aspek tersebut karena karyawan 
RPA kurang memahami tentang pentingnya penerapan aspek 
kesejahterahan hewan yang berdampak pada kualitas daging 
atau karkas yang dihasilkan. Menurut Toha (2008), pemenuhan 
aspek kesejahterahaan hewan sangat penting diterapkan pada 
rumah pemotongan hewan guna mengetahui kondisi hewan 
sebelum proses penyembelihan. Biasanya aspek kesejahterahan 
hewan yang diterapkan di RPH ditinjau dari proses 
pengistirahatan sebelum proses penyembelihan dan proses 
transportasi hewan saat sampai di RPH atau penanganan saat 
hewan tiba di RPH. Menurut Steinhauser et al.(2000), 
pengistirahatan hewan yang baik yakni minimal 2 jam yang 
bertujuan dapat mengurangi DFD (Dark Firm Dry) setelah hewan 
disembelih.Pada aspek kesejahterahan hewan prinsip 
kebebasan dari rasa lapar dan haus perlunya perbaikan berupa 
minimal adanya pemberian minum pada saat penanganan ayam 
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hidup. Hal tersebut bertujuan agar ayam lebih terlihat segar yang 
akar berdampak pada kualitas daging yang dihasilkan. 
Tabel 4.4 Pemenuhan aspek kesejahterahan hewan, kehalalan 

dan keamananan pangan 

Parameter 
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Ya Tidak 

Aspek Kesejahteraan Hewan (Five Freedoms) 

Kebebasan dari 
rasa lapar dan haus 

      -  

Kebebasan dari 
ketidaknyamanan 

       - 

Kebebasan dari 
sakit, luka-luka, dan 
penyakit 

      -  

Kebebasan dalam 
mengekspresikan 
perilaku alami 

      -  

Kebebasan dari 
rasa takut dan stres 

       - 

Aspek Kehalalan (HAS 23101) 

Pra penyembelihan  - 

Penyembelihan  - 

Pasca penyembelihan  - 

Distribusi  - 

Apek keamanan (SNI Karkas/Daging Ayam) 

Pra Penyembelihan  - 

Penyembelihan  - 

Pasca penyembelihan  - 

Distribusi  - 

Sumber: Data Primer (2018) 
Berdasar hasil pemenuhan aspek kehalalan yang 

diterapkan RPA Mualim Broiler sudah terpenuhi semuanya. Hal 
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tersebut dengan didukung adanya sertifikat halal dari LPPOM 
MUI yang harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Proses 
produksi yang diterapkan RPA tersebut sudah terjamin 
kehalalannya. Menurut Jamaludin (2010), aspek kehalalan pada 
rumah potong hewan ditinjau dari proses penyembelihan yang 
ditandai dengan terputusnya tiga saluran pada leher hewan. 
Selain itu syarat yang harus dipenuhi saat penyembelihan mulai 
dari syarat penyembelih, hewan yang disembelih, dan tata cara 
penyembelihan sesuai syariat islam. 

Pemenuhan aspek keamanan yang diterapkan oleh RPA 
Mualim Broiler sudah terpenuhi. Hal tersebut disesuaikan dengan 
standar SNI karkas dan daging ayam serta didukung dengan 
adanya pelatihan karyawan tentang HACCP di RPA terait. 
Namun terdapat beberapa titik kritis pada beberapa proses yang 
harus ditindak lanjuti kembali karena kemungkinan terdapat 
kontaminasi berlebihan yang berdampak pada produk yang 
dihasilkan. 

Aspek keamanan daging yang ditinjau dari kandungan 
mikro dari 3 sampel daging ayam utuh. Pengujian mengunakan 
parameter berupa Total Plate Count dan Salmonella sp. Berdasar 
hasil pengujian terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi standar 
SNI kandungan mikro Salmonella sp dan terdapat 3 sampel yang 
tidak memenuhi standar maksimum SNI. Menurut Susanto 
(2014), daging merupakan bahan pangan yang memiliki 
kandungan nutrisi yang tinggi sebagai tempat media 
pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Perlu upaya 
pencegahan mulai proses sanitasi proses, alat, dan karyawan 
untuk meminimumkan cemaran  tersebut pada produk (Syarifah, 
2015). Adanya penelitian terhadap produk yang dihasilkan RPA 
Mualim Broiler, sehingga RPA perlu melakukan pengujian mikro 
secara teratur minimal 3 bulan sekali untuk mempertahankan 
kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu RPA perlu 
menerapkan sistem HACCP (Hazard Analysis Ctritical Control 
Point) untuk mengetahui bahaya apa saja yang kemungkinan 
terjadi selama proses produksi berlangsung serta dapat 
mengukur kandungan mikro yang terdapat pada masing-masing 
tahapannya. Dari data tersebut sehingga RPA dapat mengetahui 
cara mengatasi bahaya tersebut.  
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BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
1. Pemenuhan aspek kesejahterahan hewan pada RPA Mualim 

Broiler Batu diperoleh hasil total sekitar 58% dan 
pelaksanaannya belum terpenuhi sehingga perlunya adanya 
perbaikan dari masing-masing parameter. Pada aspek 
kesejahterahan hewan terdapat tiga parameter yang belum 
terpenuhi yakni kebebasan dari rasa lapar dan haus, 
kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit, serta 
kebebasan dalam mengekspresikan perilaku alami. Dua 
parameter lainnya yakni kebebasan dari ketidaknyamanan 
dan kebebasan dari rasa takut dan stres sudah terpenuhi 
namun masih perlu adanya perbaikan. 

2. Pemenuhan aspek kehalalan yang diterapkan RPA Mualim 
Broiler sudah terpenuhi semuanya yang ditinjau dari tahapan 
pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca 
penyembelihan, dan pendistribusian. Pemenuhan yang 
dilakuan pada RPA tersebut diduung dengan adanya sertifikat 
halal dar LPPOM MUI. 

3. Pengaruh pemenuhan aspek kesejahteraan hewan, 
kehalalan, dan keamanan pangan yang diterapkan pada RPA 
Mualim Broiler diketahui dari hasil pengujian karkas ayam 
beku yang telah dilakukan. Pengujian menggunakan sampel 3 
buah karkas ayam beku terhadap parameter Salmonella sp 
dan Total Plate Count (TPC). Berdasar hasil pengujian 
terdapat satu sampel positif mengandung Salmonella sp yang 
terdapat pada sampel 1 dengan nilai 2x102 cfu/gram, 2 sampel 
negatif mengandung Salmonella sp yang berarti pada sampel 
2 dan sampel 3 tidak mengandung paramater tersebut, dan 
tiga sampel positif mengandung Total Plate Count dengan nilai 
secara berurutan yakni 5x106 cfu/gram, 37x106 cfu/gram, dan 
23x106 cfu/gram. 
 

5.2. Saran 
Pada RPA Mualim Broiler sebaiknya karyawan diberi 

pelatihan terhadap pentingnya penerapan kesejahterahan hewan 
khususnya karyawan yang menangani ayam secara langsung. 
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Selain itu karyawan diberikan pelatihan atau pemahaman tentang 
penerapan maupun pelaksanaan kehalalan yang sesuai dengan 
LPPOM MUI 2012. Peninjauan keamanan produk yang 
dihasilkan oleh RPA tersebut adanya pengkajian ulang terkait 
bahaya mikro dari setiap prosesnya sehingga kandungan mikro 
yang terdapat pada produk dapat diminimumkan. 
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LAMPIRAN  
Lampiran 1. Tabel Perhitungan Audit Kesejahteraan Hewan  
Tabel Perhitungan Tiap Ruang Lingkup Aspek Kesejahteraan 
Hewan 
a. Kebebasan dari rasa lapar dan haus 

No. Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ayam disediakan air minum 
yang cukup setelah sampai di RPA? 

 

2 Apakah ayam disediakan pakan yang 
cukup setelah sampai di RPA? 

 

Nilai Rata-rata  

 
b. Kebebasan dari ketidaknyamanan 

No. Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ayam diangkut menuju RPA 
pada saat siang hari (kondisi panas)? 

 

2 Apakah luas kandang dalam 
kendaraan pengangkut ayam ke RPA 
disesuaikan dengan ukuran tubuh dan 
jumlah ayam dalam satu bilik? 

 

3 Apakah kandang dalam kendaraan 
pengangkut  ayam layak dan bersih? 

 

4 Apakah saat pengiriman ayam, 
kandang dalam pengangkut 
melindungi ayam dari panas dan 
hujan? 

 

5 Apakah ayam dipindahkan dengan 
baik dari kandang pengangkut ke 
RPA?  

 

Nilai Rata-rata  

 
c. Kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit 

No. Pertanyaan Nilai 

1 Apakah semua ayam mendapatkan 
pemeriksaan kesehatan secara teratur 
sebelum dikirim ke RPA? 
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Lampiran 1. Tabel Perhitungan Audit Kesejahteraan Hewan 
(Lanjutan) 

No. Pertanyaan Nilai 

2 Apakah ada penangan khusus dari 
RPA jika terdapat ayam yang tidak 
sesuai standar (sakit, luka-luka, 
berpenyakit, bahkan mati) saat sampai 
di RPA? 

 

3 Apakah tahap penyembelihan ayam 
melalui tahap pemingsanan untuk 
menghindari ayam dari rasa sakit saat 
penyembelihan? 

 

Nilai Rata-rata  

 

d. Kebebasan dalam mengekspresikan perilaku alami 

No. Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ada pemisahan kandang 
antara ayam yang stres dengan ayam 
yang sehat? 

 

2 Apakah pengelompokkan ayam 
sesuai usianya pada saat pengiriman 
RPA? 

 

3 Apakah antar ayam memiliki perilaku 
yang sama (seperti mengepakkan 
sayap dan mendengkur)? 

 

4 Apakah ukuran kandang 
penampungan d RPA sesuai dengan 
bentuk tubuh dari ayam sehingga 
ayam dapat berperilaku secara alami? 

 

Nilai Rata-rata  
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Lampiran 1. Tabel Perhitungan Audit Kesejahteraan Hewan 
(Lanjutan) 

e. Kebebasan dari rasa takut dan stres 

No. Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ayam diberi waktu istirahat 
sesuai standar (minimal 2 jam)? 

 

2 Apakah ayam diperlakukan kasar 
saat pemindahan ayam dari 
kendaraan pengangkut ke tempat 
penampungan? 

 

3 Apakah ayam berdesakan di 
kendaraan pengangkut saat 
perjalanan menuju RPA? 

 

4 Apakah ayam melihat proses 
pemotongan tersebut? 

 

5 Apakah ada kemungkinan ayam 
hidup setelah proses pemotongan? 

 

6 Apakah proses penyembelihan 
dilakukan secara cepat dan singkat? 

 

Nilai Rata-rata  
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Lampiran 1. Tabel Perhitungan Audit Kesejahteraan Hewan (Lanjutan) 

 
Tabel perhitungan aspek kesejahteraan hewan 

No. Ruang Lingkup 
Bobot 

(A) 

Nilai Rata-rata Tiap 
Ruang Lingkup 

(B) 

Bobot Tiap 
Ruang Lingkup 

(C) 

% Bobot 
(D) 

1 Kebebasan dari rasa lapar 
dan haus 

10    

2 Kebebasan dari 
ketidaknyamanan 

15    

3 Kebebasan dari rasa sakit, 
luka-luka, dan penyakit 

30    

4 Kebebasan untuk 
mengekspresikan perilaku 
alami 

15    

5 Kebebasan dari rasa takut 
dan stres 

30    

TOTAL ∑A ∑B ∑C 
∑𝐂

∑𝐀
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Lampiran 1. Tabel Perhitungan Audit Kesejahteraan Hewan 
(Lanjutan) 

Keterangan: 

𝐵
= 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎
− 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑤𝑎𝑛 

C =
Nilai rata − rata tiap ruang lingkup (B) × Bobot (A)

Skala Penilaian  Tertinggi (4)
 

D =
Bobot tiap ruang lingkup (C)

Bobot (A)
× 100% 

Total A = ∑ A1
5   

Total B = ∑ B1
5   

Total C = ∑ C1
5   

Total D =
∑ C

∑ A
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal 

Prosedur Tertulis Aktvitas Kritis 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

a. Pra Penyembelhan 

1. 

Apakah ayam yang 
akan disembelih 
mempunyai waktu 
yang cukup untuk 
istirahat (±24 jam)? 

    

2.  

Apakah dilakukan 
pemeriksaan ante-
mortem oleh lembaga 
yang berwenang? 

    

b. Penyembelihan 

1. 

Apakah 
penyembelihan ayam 
dilakukan dengan 
menggunakan mesin? 

    

2. 

Apakah proses 
penyembelihan 
dilakukan sesuai 
dengan standar 
penyembelihan 
dengan menggunakan 
mesin? 

    

3. 

Apakah pada saat 
proses 
penyembelihan 
dilakukan mengikuti 
syariat islam seperti 
penyembelih 
membaca basmalah 
dalam setiap 
penyembelihan? 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Prosedur Tertulis Aktvitas Kritis 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

4. 

Apakah pada saat 
penyembelihan ayam 
dihadapkan ke arah 
kiblat sesuai dengan 
syariat islam? 

    

5. 

Apakah alat yang 
digunakan saat 
proses 
penyembelihan 
menggunakan alat 
tajam seperti pisau 
atau sejenisnya? 

    

6. 

Apakah pada saat 
penyembelihan 
dilakukan secara 
singkat dan cepat? 

    

7. 

Apakah supervisor 
halal memastika 
terpotongnya tiga 
saluran (pembuluh 
darah, saluran 
makanan, dan saluran 
pernafasan)? 

    

8. 

Apakah pada saat 
penyembelihan darah 
mengalir secara 
deras? 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Prosedur Tertulis Aktvitas Kritis 

No
. 

Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

c. Pasca penyembelihan 

1. 

Apakah proses 
selanjutnya ayam 
dipastikan mati 
secara klinis? 

    

2. 

Apakah supervisor 
halal memastikan 
ayam mati secara 
klinis sebelum 
dilakukan 
penanganan 
lanjutan? 

    

3. 

Apakah proses 
potongan karkas 
dan pemisahan 
jeroan ruangan 
dipisahkan? 

    

4. 

Apakah karkas atau 
jeroan yang telah 
dipisahkan tidak 
sesuai persyaratan 
halal diperlakukan 
sebagai produk non 
halal? 

    

d. Transportasi 

1. 

Apakah alat angkut 
ayam hidup sama 
dengan alat angkut 
produk? 

    

 

  



93 
 

Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Kemampuan telusur (Traceability) 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

1. 

Apakah RPA 
memiliki prosedur 
tertulis untuk 
menjamin 
kemampuan telusur 
produk yang 
disertifikasi? 

    

2. 

Apakah prosedur 
menjamin produk 
yang disertifikasi 
berasal dari hewan 
halal dan diproduksi 
difasilitas yang 
memenuhi kriteria 
fasilitas produksi? 

    

3. 
Apakah tersedia 
bukti ketelusuran 
produk? 

    

 

Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

1. Jika terdapat 
produk yang tidak 
halal, apakah 
perusahaan 
memiliki prosedur 
tertulis untuk 
menangani produk 
tersebut? 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

2. Jika terdapat 
produk yang tidak 
memenuhi kriteria 
(tidak halal), 
terlanjur dijual, 
apakah sudah 
dilakukan 
penarikan 
tersebut? 

    

3. Apakah produk 
tidak memenuhi 
kriteria tidak dijual 
ke konsumen yang 
mempersyaratkan 
produk halal? 

    

4 Apakah tersedia 
bukti penanganan 
produk yang tidak 
memenuhi krteria? 

    

 

Audit Internal 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

1. Apakah RPA 
mempunyai 
prosedur tertulis 
audit internal 
pelaksanaan 
Sistem Jaminan 
Halal (SJH)? 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Audit Internal 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

2. Apakah audit 
internal pernah 
dilakukan secara 
terjadwal 
setidaknya enam 
bulan sekali? 

    

3. Apakah auditor 
pernah mengikuti 
pelaksanaan 
eksternal atau 
pelatihan internal 
dengan materi 
HAS 23103 

    

4. Apakah tindakan 
koreks (jika 
terdapat 
kelemahan) 
mampu 
menyelesaikan 
kelemahan dan 
mencegah 
terulangnya 
kelemahan 
tersebut? 

    

5. Apakah hasil audit 
internal 
disampaikan ke 
LPPOM MUI 
dalam bentuk 
laporan berkala? 

    

6. Apakah tersedia 
bukti pelaksanaan 
audit internal? 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Kaji ulang manajemen 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

1 Apakah kaji ulang 
manajemen 
dilakukan secara 
terjadwal atau satu 
tahun sekali? 

    

2. Apakah hasil kaji 
ulang manajemen 
disampaikan ke 
pihak yang 
bertanggung 
jawab (ditindak 
lanjuti)? 

    

3. Jika poin 3 
hasilnya “Ya”, 
apakah tindak 
lanjut hasil 
evalusasi sesuai 
dengan batas 
waktu yang sudah 
ditetapkan dan 
sesuai dengan 
hasil kaji ulang 
manajemen? 

    

4. Jika point 4 
hasilnya “Tidak”, 
apakah dilakukan 
identifikasi 
penyebab 
kelemahan dan 
ditindak lanjuti? 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan Audit Internal (Lanjutan) 

Kaji ulang manajemen 

No. Isi Pertanyaan 
Hasil 

Ya Tidak N.A Keterangan 

5. Apakah tersedia 
bukti pelaksanaan 
kaji ulang 
manajemen? 

    

Sumber: LPPOM MUI (2012) 
Keterangan: 
NA: Not Applicable/tidak berhubungan atau tidak relevan dengan 

pertanyaan. 
  



98 
 

Lampran 3 Penentuan Pohon Keputusan CCP sesuai Standar 

 

Sumber:Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementrian 
Pertanian (2016).  
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Lampiran 4. Sertifikasi Halal RPA Mualim Broiler 
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Lampiran 5. Sertifikat HACCP RPA Mualim Broiler 
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan Kesejahteraan Hewan 

1. Tabel perhitungan tiap ruang lingkup aspek kesejahteraan 
hewan 
 

a. Kebebasan dari rasa lapar dan haus 

 

b. Kebebasan dari ketidaknyamanan 

No Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ayam diangkut menuju RPA pada 
saat siang hari (kondisi panas)? 

3 

2 Apakah luas keranjang dalam kendaraan 
pengangkut ayam ke RPA disesuaikan 
dengan ukuran tubuh dan jumlah ayam 
dalam satu bilik? 

3 

3 Apakah keranjang dalam kendaraan 
pengangkut  ayam layak dan bersih? 

3 

4 Apakah saat pengiriman ayam, keranjang 
dalam pengangkut melindungi ayam dari 
panas dan hujan? 

3 

5 Apakah ayam dipindahkan dengan baik dari 
keranjang pengangkut ke RPA? 

4 

Rata-rata 3,11 

 

  

No Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ayam disediakan air minum 
yang cukup setelah sampai di RPA? 

1 

2 Apakah ayam disediakan pakan yang 
cukup setelah sampai di RPA? 

1 

Rata-rata 1 



102 
 

Lampiran 6. Hasil Perhitungan Kesejahteraan Hewan  
(Lanjutan) 

 
c. Kebebasan dari rasa sakit, luka-luka, dan penyakit 

No Pertanyaan Nilai 

1 Apakah semua ayam mendapatkan 
pemeriksaan kesehatan secara teratur 
sebelum dikirim ke RPA? 

1 

2 Apakah ada penangan khusus dari RPA jika 
terdapat ayam yang tidak sesuai standar 
(sakit, luka-luka, berpenyakit, bahkan mati) 
saat sampai di RPA? 

2 

3 Apakah tahap penyembelihan ayam melalui 
tahap pemingsanan untuk menghindari 
ayam dari rasa sakit saat penyembelihan? 

4 

Rata-rata 2,24 

 

d. Kebebasan mengekspresikan perilaku alami 

No Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ada pemisahan keranjang antara 
ayam yang stres dengan ayam yang sehat? 

0 

2 Apakah pengelompokkan ayam sesuai 
usianya pada saat pengiriman RPA? 

4 

3 Apakah antar ayam memiliki perilaku yang 
sama (seperti mengepakkan sayap dan 
mendengkur)? 

3 

4 Apakah ukuran keranjang penampungan di 
RPA sesuai dengan bentuk tubuh dari ayam 
sehingga ayam dapat berperilaku secara 
alami? 

0 

Rata-rata 1,79 
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan Kesejahteraan Hewan  
(Lanjutan) 

 
e. Kebebasan dari rasa takut dan stres 

No Pertanyaan Nilai 

1 Apakah ayam diberi waktu istirahat sesuai 
standar (minimal 2 jam)? 

1 

2 Apakah ayam diperlakukan kasar saat 
pemindahan ayam dari kendaraan 
pengangkut ke tempat penampungan? 

3 

3 Apakah ayam berdesakan di kendaraan 
pengangkut saat perjalanan menuju RPA? 

3 

4 Apakah ayam melihat proses pemotongan 
tersebut? 

2 

5 Apakah ada kemungkinan ayam hidup 
setelah proses pemotongan? 

4 

6 Apakah proses penyembelihan dilakukan 
secara cepat dan singkat? 

4 

Rata-rata 3 
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Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku 

Prosedur  Tertulis Aktivitas  Kritis 

No Pertanyaan 
Hasil 

Keterangaan 
Ya Tidak N.A 

a. Pra Penyembelihan 

1. Apakah ayam yang 
akan disembelih 
sudah sesuai 
dengan syaratnya? 

7 0 0 

 

2. Apakah ayam yang 
akan disembelih 
mempunyai waktu 
yang cukup untuk 
istirahat (±2 jam)? 

0 7 0 

ayam diistirahatkan 
sekitar 15-30 menit 
itupun menunggu air 
pada ayam turun dari 
proses penyiraman 

3. Apakah dilakukan 
pemeriksaan ante-
mortem oleh 
lembaga yang 
berwenang atau 
karyawan RPA 
tersebut? 

5 0 2 

Pemeriksaan ditinjau 
dari kebersihan 
keranjang dan 
pengecekan ayam 
yang mati 

4. Apakah ayam  
distunning atau 
dipingsankan 
sebelum proses 
penyembelihan? 

7 0 0 

 

b. Penyembelihan 

1. Apakah 
penyembelihan 
ayam dilakukan 
dengan 
menggunakan 
manual 
(tradisional)? 

7 0 0 

 

 

  



105 
 

Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku 

Prosedur  Tertulis Aktivitas  Kritis 

No Pertanyaan 
Hasil 

Keterangaan 
Ya Tidak N.A 

2. Jika poin 1 TIDAK, 
Apakah 
penyembelihan 
ayam dilakukan 
menggunakan 
mesin?   

0 0 0 

 

3. Apakah pada saat 
proses 
penyembelihan 
dilakukan mengikuti 
syariat islam seperti 
penyembelih 
membaca basmalah 
dalam setiap 
penyembelihan? 

7 0 0 

 

4. Apakah pada saat 
penyembelihan 
ayam dihadapkan ke 
arah kiblat sesuai 
dengan syariat 
islam? 

7 0 0 

 

5. Apakah alat yang 
digunakan saat 
proses 
penyembelihan 
menggunakan alat 
tajam seperti pisau 
atau sejenisnya? 

7 0 0 

 

6. Apakah pada saat 
penyembelihan 
dilakukan secara 
singkat dan cepat? 

7 0 0 
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Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku  

(Lanjutan) 

Prosedur  Tertulis Aktivitas  Kritis 

No Pertanyaan 
Hasil 

Keterangaan 
Ya Tidak N.A 

7. Apakah supervisor 
halal memastikan 
terpotongnya tiga 
saluran (pembuluh 
darah, saluran 
makanan, dan 
saluran 
pernafasan)? 

4 2 1 

yang mengetahui 
terpotongnya tiga 
saluran pada ayam 
hanya bagian 
penyembelih dan 
karyawan yang 
terlibat pada proses 
tersebut 

8. Apakah pada saat 
penyembelihan 
darah mengalir 
secara deras? 

7 0 0 

 

c. Pasca Penyembelihan 

1. Apakah proses 
selanjutnya ayam 
dipastikan mati secara 
klinis? 

7 0 0 

 

2. Apakah supervisor 
halal memastikan 
ayam mati secara klinis 
sebelum dilakukan 
penanganan lanjutan? 

5 0 2 

Hanya pejagal dan 
karyawan yang terlibat 
proses penyembelihan. 

3. Apakah proses 
potongan karkas dan 
pemisahan jeroan 
ruangan dipisahkan? 

7 0 0 

 

4. Apakah karkas atau 
jeroan yang telah 
dipisahkan tidak sesuai 
persyaratan halal 
diperlakukan sebagai 
produk non halal? 

0 7 0 
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Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku  

(Lanjutan) 

d. Transportasi 

1. Apakah alat angkut 
ayam hidup sama 
dengan alat angkut 
produk? 

0 7 0 

 

2.  Apakah alat angkut 
produk sudah sesuai 
SOP yang berlaku 
seperti suhu 
penyimpanan, 
maksimal tumpukan, 
serta maksimal jumlah 
produk yang harus 
diangkut? 

7 0 0 

 

Kemampuan Telusur (Tracebility) 

No Pertanyaan 
Hasil 

Keterangaan 
Ya Tidak N.A 

1. Apakah RPA 
memiliki prosedur 
tertulis untuk 
menjamin 
kemampuan telusur 
produk yang 
disertifikasi? 

7 0 0 

 

2. Apakah prosedur 
menjamin produk 
yang disertifikasi 
berasal dari hewan 
halal dan diproduksi 
difasilitas yang 
memenuhi kriteria 
fasilitas produksi? 

7 0 0 

 

3. Apakah tersedia 
bukti ketelusuran 
produk? 

7 0 0 
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Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku  
(Lanjutan) 

Penanganan  Produk  yang  Tidak  Memenuhi Kriteria 

No Pertanyaan 
Hasil 

Keterangaan 
Ya Tidak N.A 

1. Jika terdapat produk 
yang tidak halal, 
apakah perusahaan 
memiliki prosedur 
tertulis untuk 
menangani produk 
tersebut? 

7 0 0 

 

2.. Jika terdapat produk 
yang tidak 
memenuhi kriteria 
(tidak halal), terlanjur 
dijual, apakah sudah 
dilakukan penarikan 
tersebut? 

0 7 0 

 

3. Apakah tersedia 
bukti penanganan 
produk yang tidak 
memenuhi krteria? 

7 0 0 

 

Audit  Internal 

No Pertanyaan 
Hasil Keterangaan 

Ya Tidak N.A  

1. Apakah RPA 
mempunyai 
prosedur tertulis 
audit internal 
pelaksanaan Sistem 
Jaminan Halal 
(SJH)? 

7 0 0 
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Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku  
(Lanjutan) 

Audit  Internal 

No Pertanyaan 
Hasil Keterangaan 

 Ya Tidak N.A 

2. Apakah audit 
internal pernah 
dilakukan secara 
terjadwal setidaknya 
enam bulan sekali? 

7 0 0 

 

3. Apakah auditor 
pernah mengikuti 
pelaksanaan 
eksternal atau 
pelatihan internal 
dengan materi HAS 
23103? 

7 0 0 

 

4. Apakah tindakan 
koreksi (jika terdapat 
kelemahan) mampu 
menyelesaikan 
kelemahan dan 
mencegah 
terulangnya 
kelemahan 
tersebut? 

7 0 0 

 

5. Apakah hasil audit 
internal disampaikan 
ke LPPOM MUI 
dalam bentuk 
laporan berkala? 

2 0 5 

 

6. Apakah tersedia 
bukti pelaksanaan 
audit internal? 

2 0 5 
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Lampiran 7. Hasil Audit  Aspek  Kehalalan Ayam Potong Beku  
(Lanjutan) 

Kaji Ulang Manajemen 

No Pertanyaan 
Hasil Keterangaan 

Ya Tidak N.A  

1. Apakah kaji ulang 
manajemen 
dilakukan secara 
terjadwal atau satu 
tahun sekali? 

7 0 0 

 

2. Apakah hasil kaji 
ulang manajemen 
disampaikan ke 
pihak yang 
bertanggung jawab 
(ditindak lanjuti)? 

7 0 0 

 

3. Jika poin 2 hasilnya 
“Ya”, apakah tindak 
lanjut hasil evalusasi 
sesuai dengan batas 
waktu yang sudah 
ditetapkan dan 
sesuai dengan hasil 
kaji ulang 
manajemen? 

2 0 5 

Batas waktu evaluasi 
dilakukan bergantung 
hasil yang akan 
dilakukannya 
evaluasi 

4. Jika point 3 hasilnya 
“Tidak”, apakah 
dilakukan identifikasi 
penyebab 
kelemahan dan 
ditindak lanjuti? 

7 0 0 

 

5. Apakah tersedia 
bukti pelaksanaan 
kaji ulang 
manajemen? 

7 0 0 
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Lampiran 8. Identifikasi Bahaya dan Cara Pencegahan 

Tahap Identifikasi Bahaya Sumber 
Analisis  

Signifikan 
(R/S/T) 

Tindakan  
Pencegahan 

Pra Penyembelihan  

Penerimaan 
Ayam 

F: Ayam mati dan ayam 
cidera bagian sayap 

Kecelakaan terjadi 
karena ukuran 
keranjang yang 
tidak disesuaikan 
dengan ukuran 
ayam maupun 
jumlah ayam yang 
harus diisi 

R Kapasitas ayam 
dalam satu 
keranjang harus 
lebih diperhatikan 
dan disesuaikan 
juga dengan ukuran 
ayam 

 K: - - - - 

 B: - - - - 

Pemeriksaan Anthemortem 

Pemeriksaan 
Keranjang 
Ayam 

F: Ayam sakit   Kotoran ayam R Pembersihan 
keranjang sebelum 
proses stuninng 

K: - - - - 
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B: Lactobacillus, 
Staphylococcus, 
leuconostoc, Eubacterium 

Kotoran ayam yang 
terhirup oleh ayam 

S Adanya 
pengecekan ayam 
sebelum dikirim ke 
RPA dari pihak 
peternakan 

Pemingsanan Ayam 

Alat Gantung 

F: Berkarat Bakteri Tetanus R Pembersihan 
dengan menggukan 
desinfektan  

K:- - - - 

B:- - - - 

Alat Stunning 

F:- - - - 

K:- - - - 

B: Kontaminasi Bakteri  Mulut ayam T Adanya 
pembersihan 
secara berkala 
pada alat stunning 
setelah digunakan 

Penyembelihan Ayam 

Alat 
Penyembelihan  

F: Berkarat dan darah Pisau dan bakteri 
tetanus 

T Pembersihan 
dengan 
menggukan 
desinfektan 
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ataupun dengan 
menggunakan air 
panas 

K: Residu Bahan desinfektan R Penggunaan 
bahan disinfektan 
digunakan dengan 
kadar yang 
secukupnya pada 
alat 

B:- - - - 

Tempat 
Penyembelihan 

F: Darah, bulu ayam, 
kotoran ayam 

Ayam yang 
disembelih 

T Jarak antar proses 
selanjutnya lebih 
dipertimbangkan 

K: -    

B: Kontaminasi bakteri Ayam yang masih 
hidup dan lantai 
produksi 

T Setiap proses 
penyembelihan 
sebaiknya lantai 
harus disiram air 
untuk mengurangi 
kontaminasi dan 
jarak antara ayam 
hidup sebaiknya 
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dipertimbangkan 
atur lagi 

Petugas atau 
karyawan 

F: - - - - 

K: Asap rokok Rokok yang 
dihisap 

R Adanya 
pengaharan 
tentang bahaya 
rokok pada area 
proses 
penyembelihan 
ayam 

B: Kontaminasi bakteri Petugas yang sakit S Adanya 
pengecekan 
kesehatan sebelum 
masuk kerja 

Pasca Penyembelihan 

Pencelupan 

F: Perubahan warna 
bulu dan aroma  

Darah ayam S Sebelum masuk 
tahap tersebut 
sebaiknya darah 
ayam dipastikan 
sudah tidak 
mengalir lagi 

K: - - - - 
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B: kontaminasi bakteri Air pencelupan S Sebaiknya adanya 
penggantian air 
perbusan setiap kali 
perbusan 

Pemisahan 
kaki ayam 

F:     

K: -    

B: Kontaminasi bakteri  Alat pemotong kaki 
ayam 

S Adanya 
pembershan alat 
setelah dgunakan 
dalam batch 

Pemisahan 
bulu ayam 

F: Kulit ayam robek Mesin pencabut 
bulu 

R Tekanan alat lebih 
diperhatkan saat 
proses 
berlangsung  

K: - - - - 

B: Kontaminasi bakteri  Bulu ayam dan bulu 
ayam yang 
tertinggal dalam 
mesin pencabut 
bulu 

S Adanya 
pembersihan alat 
setelah digunakan 
dalam batch 

Pemisahan 
Kepala ayam 

F: Berkarat Alat pemotong 
kepala ayam 

R Adanya 
pembersihan 
secara   
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K: - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Alat, udara, dan 
karyawan 

S Adanya sanitasi 
baik dari alat dan 
ruangan sebelum 
berlangsung 
sedangan untuk 
aryawan 
sebaiknya 
menggunakan 
sarung tangan 
untuk mencegah 
kontak langsgng 
dengan produk 

Pemisahan 
jeroan, usus, 
dan jantung 
ayam 

F:- - - - 

K: - - - - 

B: Bacillus, Coliform, Total 
Plate Count 

Berbagai agen 
etimologi 
penempatan 
dikeranjang terlalu 
lama, jumlah hewan 
terlalu banyak 
dalam keranjang, 
virus dan bakteri 

T Dilakukan 
pemeriksaan 
postmortem 
sehingga dapat 
dikatakan lolos 
untuk proses 
lanjutan 
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Lampiran 8. Identifikasi Bahaya dan Cara Pencegahan (Lanjutan) 

Tahap Identifikasi Bahaya Sumber Analisis  
Signifikan 

(R/S/T) 

Tindakan  
Pencegahan 

Pencucian 

F: - - - - 

K: - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Air bekas pencucian S Sebaiknya dicuci 
menggunakan air 
bersih dan yang 
mengalir 

Penimbangan 

F:     

K: -    

B: Kontaminasi bakteri  Udara, alat 
penimbangan, dan 
karyawan 

R Adanya 
pembersihan alat 
sebelum 
digunakan 

Pencucian 
Kembali 

F:     

K: Residu Penambahan klorin S Penambahan 
klorin dalam bak 
pencucian lebih 



118 
 

diperhatikan dan 
harus sesuai 
standar yang 
berlaku 

B: Kontaminasi bakteri Air bekas pencucian S Sebaiknya dicuci 
menggunakan air 
bersih dan yang 
mengalir 

Penanganan Karkas 

Pemotongan 
Karkas 

F: - - - - 

K: - - - - 

B: Kontaminasi bakteri 
Salmonella sp. dan Total 
Plate Count 

Lantai, pisau 
pemotong dan 
karyawan 

T Sebaiknya area 
proses 
pemotongan 
karkas di tempat 
yang bersih 
terhindar dari 
genangan air 

Pengemasan 
karkas 

F: - - - - 

K: - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Kemasan, karkas, 
dan karyawan 

R Saat 
memasukkan 
ayam dalam 
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kemasan 
karyawan 
sebaiknya 
menggunakan 
sarung tangan 
agar terhindar 
kontaminasi 
secara langsung 
pada produk 

Pembekuan 

F: - - - - 

K: - - - - 

B: Kontaminasi Salmonella 
sp dan Total Plate Count 

Daging atau karkas 
ayam 

S Dilakukan 
pengujian 
mikroba secara 
rutin untuk 
meminimumkan 
pertumbuhan 
mikroba tersebut 

Transportasi 

F: - - - - 

K: - - - - 

B: Kontaminasi silang Kemasan rusak, 
karkas, dan 
karyawan 

S Pemeriksaan 
kendaraan 
transportasi 
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meliputi suhu 
pendinginan, 
jumlah tumpukan 
karkas, serta 
tekanan sehingga 
kondisi produk 
tetap sama 

Keterangan:  

F: Fisik 
K: Kimia 
B: Biologis 
R: Rendah 
S: Sedang 
T: Tinggi 
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Lampiran 9. Penetapan CCP 

Tahap Proses Bahaya Potensi Q1 Q2 Q3 Q4 
CCP/Not  

CCP 

Pra Penyembelihan  

Penerimaan 
Ayam 

F: Ayam mati dan ayam 
cidera bagian sayap 

Y T T - Not CCP 

K: - - - - - - 

B: - - - - - - 

Pemeriksaan Anthemortem 

Pemeriksaan 
Keranjang 
Ayam 

F: Ayam sakit Y T T - Not CCP 

K: - - - - - - 

B: Lactobacillus, 
Staphylococcus, 
leuconostoc, Eubacterium 

Y Y Y T CCP 

Pemingsanan Ayam 

Alat Gantung 

F: Berkarat T - - - Not CCP 

K:- - - - - - 

B: Kontaminasi Bakteri Y T Y Y Not CCP 

Alat Stunning 

F:- - - - - - 

K:- - - - - - 

B: Kontaminasi Bakteri  Y Y T - Not CCP 
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Lampiran 9. Penetapan CCP (Lanjutan) 

Tahap 
Proses 

Bahaya Potensi Q1 Q2 Q3 Q4 
CCP/Not  

CCP 

Penyembelihan Ayam 

Alat 
Penyembelihan  

F: Berkarat dan darah Y Y - - CCP 

K: Residu Y T T - Not CCP 

B:- - - - - - 

Tempat 
Penyembelihan 

F: Darah, bulu ayam, 
kotoran ayam 

Y Y - - CCP 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Y T T - Not CCP 

Petugas atau 
karyawan 

F: - - - - - - 

K: Asap rokok Y T T - Not CCP 

B: Kontaminasi bakteri Y T Y Y Not CCP 

Pasca Penyembelihan 

Pencelupan 

F: Perubahan warna bulu 
dan aroma  

Y Y - - CCP 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Y T T - Not CCP 

Pemisahan 
kaki ayam 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri  T - - - Not CCP 
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Lampiran 9. Penetapan CCP (Lanjutan) 

Tahap 
Proses 

Bahaya Potensi Q1 Q2 Q3 Q4 
CCP/Not  

CCP 

Pemisahan 
bulu ayam 

F: Kulit ayam robek T - - - Not CCP 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri  T - - - Not CCP 

Pemisahan 
Kepala ayam 

F: Berkarat T - - - Not CCP 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Y T T - Not CCP 

Pemisahan 
jeroan, usus, 
dan jantung 
ayam 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Bacillus, Coliform, Total 
Plate Count 

Y Y - -  CCP 

Pencucian 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri T - - - Not CCP 

Penimbangan 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri  T - - - Not CCP 

Pencucian 
Kembali 

F: - - - - - - 

K: Residu T - - - Not CCP 

B: Kontaminasi bakteri Y Y - - CCP 
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Lampiran 9. Penetapan CCP (Lanjutan) 

Tahap 
Proses 

Bahaya Potensi Q1 Q2 Q3 Q4 
CCP/Not  

CCP 

Penanganan Karkas 

Pemotongan 
Karkas 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri 
Salmonella sp. dan Total 
Plate Count 

Y T Y T CCP 

Pengemasan 
karkas 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi bakteri Y T Y Y Not CCP 

Pembekuan 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi Salmonella 
sp dan Total Plate Count 

Y T Y T CCP 

Transportasi 

F: - - - - - - 

K: - - - - - - 

B: Kontaminasi silang Y Y   CCP 



125 
 

Keterangan: 

Q1 : Apakah ada tindakan pencegahan? 
Y : Dilakukan ke pertanyaan berikutya 
T : Tidak CCP 
Q2 : Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk 

menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin 
terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima? 

Y : CCP 
T : Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya 
Q3 : Dapatkah bahaya yang sedang diuji terjadi melebihi batas 

yang tidak dapat diterima?  
Y : Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya 
T : Tidak CCP 
Q4 : Akankah tahapan berikutnya dalam proses produksi dapat 

menghilangkan/ mengurangi bahaya yang timbul? 
Y : Tidak CCP 
T :  CCP
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Lampiran 10. Pengendalian Bahaya Pada Titik Kritis 

Tahap 
CCP 

Bahaya 
Batas 
Kritis 

Monitoring 
Tindakan 
Koreksi 

Verifikasi 

Apa Kapan Dimana 
Bagaiman

a 
Siapa   

Pemeri
ksaan 
Keranja
ng 
Ayam 

B: 
Lactobaci
llus, 
Staphylo
coccus, 
leuconost
oc, 
Eubacteri
um 

Keranj
ang 
bersih  

Pemb
ersiha
n 
keranj
ang 

Sebelum 
proses 
stunning 

Pada 
tahap pra 
penyembe
lihan di 
ruangan 
terbuka  

Mengamat
i dan 
memastika
n 
membersi
hkan 
kotoran 
yang 
terdapat di 
keranjang 
ayam 

Karyaw
an 
bagian 
penang
anan 
ayam 
datang 

Pembersi
han 
keranjang 
ayam 
serta 
pemisaha
n ayam 
mati dan 
yang 
sehat 

Pengece
kan 
ayam 
lebih teliti 
sebelum 
proses 
lanjutan 

Alat 
Penye
mbeliha
n  

F: 
Berkarat 
dan 
darah 

Mengu
rangi 
karat 
pada 
alat  

Pemb
ersiha
n 
meng
gunak
an 
desinf

Sebelum 
dan 
setelah 
proses 
penyemb
elihan 

Diruangan 
penyembe
lihan 
 
 
 
 

Memastika
n alat yang 
digunakan 
sudah 
steril dan 
aman 

Pejagal 
dan 
karyaw
an yang 
terlibat 
porses 
penye

Alat yang 
digunaka
n 
dipastika
n 
sterilnya 

Laporan 
pejagal 
dan 
karyawa
n bagian 
terkait 
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ektan 
atau 
air 
panas 

mbeliha
n 

keamana
n Alat 

Tempat 
Penye
mbeliha
n 

F: Darah, 
bulu 
ayam, 
kotoran 
ayam 

Lantai 
produk
si 
harus 
bersih 

Pemb
ersiha
n 
lantai 
denga
n air 

Setiap 
lantai 
kotor 

Ruang 
penyembe
lihan 

Memastika
n lantai 
tidak kotor 
dan bulu 
serta 
kotoran 
ayam tidak 
masuk 
proses 

Karyaw
an 
bagian 
proses 
penye
mbeliha
n 

Area 
proses 
penyemb
elihan 
dalam 
kondisi 
bersih 

Adanya 
pengece
kan dari 
kepala 
bagian 
proses 
produsi 

Pencel
upan 

F: 
Perubaha
n warna 
bulu dan 
aroma   

Suhu 
air 
70oC 
selama 
15-30 
menit 

Meng
ganti 
air 
pence
lupan 
setiap 
beber
apa 
batch 

Secara 
berkala 
dalam 
beberapa 
batch 

Bak 
pencelupa
n air 
panas 
atau 
scalder 

Memastika
n air yang 
digunakan 
tidak kotor, 
dan 
mengganti 
jika sudah 
dalam 
kondisi 
kotor 

Karyaw
an 
bagian 
pasca 
penye
mbeliha
n area 
terbuka 

Warna 
bulu dan 
aroma 
dari ayam 
tidak 
berubah 

Adanya 
pengece
kan 
kualitas 
setelah 
tahap 
tersebut 



128 
 

Pemi
saha
n 
jeroa
n, 
usus
, dan 
jantu
ng 
aya
m 

B: 
Bacill
us, 
Colif
orm, 
Total 
Plate 
Coun
t 

Warna, 
aroma, 
ukuran 
dari 
jeroan 

Hati, Jantung, 
limpa, dan usus 

Saat 
pemis
ahan 
bagian 
isi 
perut 
ayam 

Rua
ng 
prod
uksi 
area 
bersi
h 

Melak
ukan 
pemeri
ksaan 
bagian 
hati, 
jantun
g, 
limpa, 
dan 
usus 

Karyaw
an yang 
menan
gani 
proses 
tersebu
t 

Pemisa
haan 
ditinjau 
dari 
warna, 
aroma, 
ukuran 
bagian 
isi perut 
yang 
tidak 
normal 
dan 
yang 
normal  

Laporan terkait 
proses 
pemisahaan isi 
perut ayam oleh 
bagian produksi  

Penc
ucia
n 
Kem
bali 

B: 
Kont
amin
asi 
bakte
ri 

Warna 
dan 
aroma  
air 
pencuci
an 

Air pencucian 
dengan 
penambahan 
klorin 

Saat 
proses 
pencu
cian 
kemba
li 
berlan
gsung 

Rua
ng 
prod
uksi 
area 
bersi
h 

Melak
ukan 
pemeri
ksaan 
terkait 
warna 
dan 
aroma 

Karyaw
an yang 
menan
gani 
proses 
tersebu
t 

Melaku
kan 
pengga
ntian air 
secara 
berkala 
atau 
saat 

Pengecekan oleh 
karyawan yang 
terlibat proses 
tersebut 
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dari air 
yang 
diguna
kan 

proses 
berlang
sung 
mengg
unakan 
air yang 
mengali
r 

Pem
oton
gan 
Kark
as 

B: 
Kont
amin
asi 
bakte
ri 
Salm
onell
a sp. 
dan 
Total 
Plate 
Coun
t 

Penamp
akan 
warna 
daging 
bewarna 
putih 
tapi 
tidak 
pucat 

Warna daging dan 
karkas ayam 

Saat 
proses 
pemot
ongan 
karkas 

Rua
ng 
prod
uksi 
area 
bersi
h 

Dilaku
kan 
penge
cekan 
secara 
fisik 
daging 
ayam  

Karyaw
an yang 
menan
gani 
proses 
tersebu
t dan 
pihak 
dari 
RPA 

Melaku
kan 
penguji
an 
mikro 
secara 
teratur 
setiap 3 
bulan 
sekali 
oleh 
pihak 
RPA 

Hasil laporan dari 
karyawan yang 
menangani dan 
hasil pengujian 
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Pembe
kuan 

B: 
Konta
minas
i 
Salm
onella 
sp 
dan 
Total 
Plate 
Count 

Suhu 
harus -
16OC, 
waktu 
pembekua
n selama 
6-8 jam 

Daging 
dan 
karkas 
beku 

Ketika 
daging 
dan 
karkas 
akan 
dibekuka
n 

Sebelu
m 
proses 
pembe
kuan 
daging 
dan 
karkas 

Dilakuka
n 
pengece
kan 
secara 
fisik 
daging 
ayam  

Karyaw
an yang 
menan
gani 
proses 
tersebu
t dan 
pihak 
dari 
RPA 

Melaku
kan 
penguji
an 
mikro 
secara 
teratur 
setiap 3 
bulan 
sekali 
oleh 
pihak 
RPA 

Hasil laporan 
dari karyawan 
yang 
menangani 
dan hasil 
pengujian 

Transp
ortasi 

B: 
Konta
minas
i 
silang 

Suhu pada 
cooling 
box truk  

Kendar
aan 
transpo
rtasi 
produk 

Ketika 
daging 
dan 
karkas 
akan 
didistribu
sikan  

RPA 
Mualim 
Broiler 
Batu 

Memerik
sa alat 
pengang
kut 
sebelum 
proses 
distribusi 
berlangs
ung 

Karyaw
an yang 
menan
gani 
proses 
tersebu
t 

Jika 
kendar
aan 
tidak 
sesuai 
dengan 
standar 
maka 
kendar
aan 

Pengecekan 
dari pihak 
RPA (manajer, 
supir, dan 
karyawan 
yang terlibat 
dalam proses 
pengiriman) 
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harus 
diganti 
supaya 
produk 
yang 
diangku
t aman 
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Lampiran 11. Dokumentasi wawancara dan Proses Produksi 
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