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Andreas Dwi Indrajaya. 155100309111001. Penilaian Good 
Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard 
Operating Procedure (SSOP) pada Proses Produksi Yoghurt 
dan Keju Mozzarella (Studi Kasus di CV Brawijaya Dairy 
Industry, Batu). Skripsi. Pembimbing I: Dr. Retno Astuti, 
STP., MT. Pembimbing II: Dr. Sucipto, STP., MP. 

 
RINGKASAN 

Susu menjadi salah satu pangan yang memiliki kandungan 
gizi tinggi ditinjau dari kandungan protein, lemak, mineral, dan 
beberapa vitamin sehingga ketersediaan susu sangat 
diperhatikan untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Susu di 
sisi lain juga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 
mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia, 
sehingga diperlukan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi 
konsumen produk olahan dengan menerapkan Good 
Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard 
Operating Procedure (SSOP). Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat kesesuaian GMP dan SSOP pada proses 
produksi CV Brawijaya Dairy Industry serta memberikan saran 
perbaikan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi dan wawancara. Penilaian penerapan GMP dan 
SSOP juga dilakukan menggunakan kuesioner. Kuisioner diisi 
oleh 3 pihak yang terdiri dari karyawan produksi, atasan dan 
peneliti. Karyawan dipilih 1 orang secara sampling dari 8 orang. 
Skala penilaian yang digunakan menunjukkan tingkat 
penerapan GMP dan SSOP di CV Brawijaya Dairy Industry, 
yaitu dari 0 yang berarti tidak ada penerapan hingga 4 yang 
berarti sangat terpenuhi.  Aspek GMP yang dianalisis untuk 
menilai penerapan dalam industri  terdiri dari 14 aspek. SSOP 
yang dianalisis terdiri atas 8 aspek yang difokuskan pada 
sanitasi. Uji beda nyata terkecil dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan penilaian antar responden. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian antar 
responden tidak terdapat perbedaan secara nyata. Rata-rata 
hasil penilaian menunjukkan bahwa penerapan GMP sebesar 
83,4% (Baik) dan SSOP sebesar 66,2% (Cukup Baik). Hal 
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tersebut berarti penerapan GMP dan SSOP sudah terpenuhi 
dengan standar penerapan minimal 60%. Aspek pada GMP 
secara keseluruhan sudah memenuhi standar minimal dengan 
tingkat penerapan terendah ada pada aspek penarikan produk. 
Aspek SSOP yang paling berpengaruh dan belum memenuhi 
penerapannya adalah keamanan air, kebersihan permukaan 
yang kontak langsung dengan bahan, fasilitas sanitasi, serta 
kontrol kesehatan karyawan. Saran perbaikan bagi CV 
Brawijaya Dairy Industry adalah memberikan lapisan keramik 
minimal 2 meter dari lantai, memberikan sampel air kepada 
instansi yang berwenang untuk diketahui kualitas air yang 
digunakan, melengkapi fasilitas tempat pembuangan limbah, 
menempelkan tanda wajib menjaga kebersihan di tempat 
produksi, serta menyediakan SOP bagi karyawan sebelum 
maupun sesudah proses produksi. 

 
Kata Kunci:  Susu, Yoghurt, Keju Mozzarella, Good 
Manufacturing Practices, Sanitation Standard Operating 
Procedure 
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Andreas Dwi Indrajaya. 155100309111001. Assessment of 
Good Manufacturing Practices (GMP) and Sanitation 
Standard Operating Procedure (SSOP) on Yoghurt and 
Mozzarella Cheese Production (Case Study at CV Brawijaya 
Dairy Industry, Batu). Minor Thesis. Supervisor: Dr. Retno 
Astuti, STP., MT. Co-Supervisor: Dr. Sucipto, STP., MP. 

SUMMARY 

Milk has high nutrient content in terms of protein, fat, 
minerals, and some vitamins, so the availability of milk is very 
important to meet the nutritional requirement. Milk on the other 
hand is also a good medium for the growth of microorganisms 
that are harmful to human health, so it requires quality 
assurance and food safety for consumers of processed products 
by implementing Good Manufacturing Practices (GMP) and 
Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). The 
purposes of this study were to determine the suitability of GMP 
and SSOP in the production process of CV Brawijaya Dairy 
Industry and provide suggestions for improvement.  

The method used in this study were observation and 
interview. Assessment of the application of GMP and SSOP was 
also carried out using a questionnaire. The questionnaire was 
filled by 3 respondents, i.e. production employee, supervisor, 
and researcher. One employee was selected by sampling from 8 
people. The rating scale used shows the level of implementation 
of GMP and SSOP in CV Brawijaya Dairy Industry. The scale is 
from 0 which means there is no application of GMP or SSOP to 
4 which means GMP or SSOP is very fulfilled. There are 14 
aspects of GMP considered for assessing the application of 
GMP in the industry. The SSOP analyzed consisted of 8 aspects 
focused on sanitation. The Least Significance Different test was 
done to determine the difference in assessment between 
respondents 

The results of this study showed that there is no 
significant difference of the assessment among respondents. 
The average assessment results showed that the 
implementation of GMP was 83.4% (Good) and SSOP was 
66.2% (Fair Good). This means that the application of GMP and 
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SSOP has been met with a minimum standard of application of 
60%. The overall aspects of GMP have met minimum standards 
with the lowest level of implementation in the aspect of return 
product withdrawal. The most influential and yet fulfilling aspect 
of SSOP was water safety, cleanliness of surface that is in direct 
contact with materials, sanitation facilities, and employee health 
control. Suggestions for improvement for CV Brawijaya Dairy 
Industry were providing a ceramic coating of at least 2 meters 
from the floor, providing water samples to the authorized agency 
to find out the quality of water used, completing waste disposal 
facilities, giving signs of  obligatory to maintain cleanliness in 
production station, and providing SOPs for employees before 
and after production process. 

 

Keyword : Milk, Yoghurt,  Mozzarella Cheese, Good 
Manufacturing Practices,  Sanitation Standard Operating 
Procedure. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri pengolahan susu di Indonesia merupakan 

salah satu industri pangan yang strategis dan memiliki 

potensi yang besar untuk dikembangkan. Selain berpeluang 

meningkatkan gizi masyarakat, pengembangan industri 

pengolahan susu juga dapat meningkatkan kesejahteraan 

karena pada hakikatnya industri pengolahan susu akan 

membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa dalam 

rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan, dan kesejahteraan keluarga peternak dan 

pelaku industri melalui peningkatan produksi dan 

produktifitas serta nilai tambah dan daya saing pengolahan 

hasil peternakan. 

CV Brawijaya Dairy Industry adalah salah satu industri 

pengolahan susu yang ada di Kota Batu dengan varian 

produk yang dihasilkan adalah keju mozzarella, plain 

yoghurt, es lilin yoghurt, minuman yoghurt cup 250 ml dan 

140 ml, serta starter yoghurt. Kota Batu secara geografis 

terletak di kaki gunung Paderman dengan ketinggian 700-

1100 m di atas permukaan laut. Daerah dengan suhu 

dingin, ketika musim dingin suhunya berkisar pada 15˚-19˚ 

C, sedangkan ketika musim panas suhunya 28˚ C, 

sehingga Kota Batu menjadi salah satu lokasi yang cocok 

untuk budidaya sapi perah. Menurut Syarif (2011) suhu 
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yang cocok untuk pertumbuhan sapi perah serta 

menghasilkan susu yang optimal adalah daerah dengan 

suhu rata-rata dibawah 30˚ C.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2016 Kota Batu menjadi salah satu Kabupaten/Kota dengan 

produksi susu sapi perah terbesar dengan produksi 

mencapai 22.672.637 Kg, sehingga Kota Batu memiliki 

peluang sebagai sentra industri pengolahan susu. Hal ini 

menjadi berkaitan karena perkembangan produk olahan 

susu dipengaruhi oleh keterkaitan antara industri hulu 

(industri peternakan sapi perah) dan industri hilir (industri 

pengolahan susu). Sektor industri hulu menyediakan bahan 

baku bagi industri pengolahan susu sehingga terjadi 

konsentrasi lokasi industri pengolahan susu di wilayah 

industri peternakan sapi perah (Purbowati, 2012). 

Susu memiliki kandungan gizi tinggi ditinjau dari 

kandungan protein, lemak, mineral, dan beberapa vitamin, 

sehingga ketersediaan susu untuk memenuhi angka 

kecukupan gizi terutama pada kasus penderita gizi buruk. 

Susu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 

Usaha memenuhi susu dan produk turunannya harus 

disertai peningkatan kualitas dan keamanannya karena 

seberapa pun tinggi nilai gizi suatu pangan tersebut tidak 
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akan ada artinya apabila pangan tersebut berbahaya bagi 

kesehatan.  

Agar makanan tidak menimbulkan gangguan kesehatan 

maka setiap orang yang terlibat dalam proses produksi 

harus berperilaku sehat serta memiliki keterampilan yang 

diperlukan untuk menentukan mutu dan keamanan pangan. 

Jaminan mutu dan keamanan pangan menjadi salah satu 

faktor dalam perdagangan bebas bagi konsumen dalam 

memkonsumsi atau menggunakan produk yang 

bersangkutan. Untuk terciptanya jaminan mutu dan 

keamanan bagi konsumen produk olahan adalah dengan 

menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan 

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). 

Acuan industri pangan di Indonesia adalah Pedoman 

Penerapan Cara Produksi Makanan Yang Baik (CPMB) 

dibuat oleh Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman, 

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, 

Departemen Kesehatan tahun 1996 sekarang berubah 

menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Pada dasarnya, program persyaratan kelayakan dasar 

terdiri dari dua bagian, yaitu CPPB atau GMP dan SSOP. 

GMP ini disusun berdasar pedoman umum higiene pangan 

dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai produksi pangan. SSOP juga merupakan salah 

satu unsur atau komponen program persyaratan kelayakan 



4 

 

dasar yang penting untuk mengimplementasikan dan 

menjaga sistem HACCP berjalan dengan baik dan sukses. 

GMP merupakan standar yang ditetapkan berdasarkan 

pengalaman (resep, cara kerja dan cara memasak) yang 

sudah menjadi ketetapan sehingga tercapai keteraturan. 

Menurut Gunarsa (2011) standar tersebut juga diambil dari 

ketetapan legal (peraturan pemerintah) atau manajemen 

pengendalian mutu yang menggunakan konsep Hazard 

Analysis Critical Control Point (HACCP). Prinsip penting 

GMP adalah memiliki buku kerja untuk melakukan 

pengawasan dan evaluasi sehingga produksi makanan 

berlangsung secara kontinyu dan konsisten. Peran GMP 

dalam menjaga keamanan pangan selaras dengan 

persyaratan dasar yang ditetapkan untuk penerapan 

HACCP. Penerapan program persyaratan dasar ini harus 

didokumentasikan dalam Sanitation Standard Operating 

Procedures (SSOP). Sanitasi dalam prakteknya, meliputi 

kegiatan-kegiatan secara aseptik dalam persiapan, 

pengolahan dan pengemasan produk pangan, pembersihan 

dan sanitasi pabrik termasuk lingkungannya, serta 

kesehatan pekerja. Program sanitasi harus terencana, 

paksaan aktif dan dapat diawasi secara efektif. Tujuan 

SSOP adalah agar setiap karyawan teknis maupun 

administrasi dari yang paling bawah sampai paling atas 

mengerti bahwa program kebersihan dan sanitasi akan 
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meningkatkan kualitas sehingga tingkat keamanan produk 

meningkat, seirama dengan menurunnya kontaminasi 

mikroba (Marriot, 2009). 

CV. Brawijaya Dairy Industry pada saat ini telah 

mengaplikasikan GMP dan SSOP, namun pelaksanaannya 

belum dilakukan secara maksimal. sehingga perlu dilakukan 

penerapan yang benar-benar nyata dan rutin untuk 

membantu menghasilkan produk yang berkualitas. Apabila 

industri pangan telah menerapkan cara pengolahan yang 

baik dan sesuai dengan baku prosedur sanitasi maka dapat 

menurunkan kejadian keracunan yang diakibatkan oleh 

makanan yang kurang steril pada saat proses produksi 

berlangsung. GMP dan SSOP merupakan metode yang 

dapat diterapkan industri baik skala menengah maupun ke 

bawah karena pelaksanaannya yang sederhana namun 

dapat mencakup proses produksi dari awal hingga akhir 

selain itu juga dapat melatih karyawan untuk bekerja sesuai 

dengan standar yang ada, karyawan menjadi salah satu 

aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan 

karyawan merupakan faktor yang paling pertama 

bersentuhan dengan produk selama proses produksi. Oleh 

karena itu, analisis penilaian GMP dan SSOP perlu 

dilakukan sebagai referensi untuk mengetahui cara 

produksi pangan yang baik sehingga jaminan keamanan 

produk di CV Brawijaya Dairy Industry tetap terjaga untuk 
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menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman 

dikonsumsi sesuai tuntutan konsumen.  
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1.2 Rumusan Masalah 

CV Brawijaya Dairy Industry merupakan salah satu 

industri yang bergerak dalam produk olahan susu. Produk 

olahan susu merupakan produk makanan yang rentan 

terkontaminasi karena susu media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme, sehingga pelaksanaan GMP 

dan SSOP sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan 

untuk menjamin keamanan produk pangan yang akan 

menentukan mutu dari produk tersebut. Pelaksanaan 

penilaian GMP di CV  Brawijaya Dairy Industry dilakukan 

berdasarkan pedoman GMP, yaitu Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi 

Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (Good 

Manufacturing Practices). Pelaksanaan SSOP dilakukan 

berdasar prinsip-prinsip sanitasi yang diklasifikasikan dalam 

8 aspek kunci. Penilaian GMP dan SSOP perlu dilakukan 

agar pelaksanaan GMP dan SSOP pada industri tersebut 

dapat dievaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan di CV 

Brawijaya Dairy Industry. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat kesesuaian penerapan GMP (Good 

Manufacturing Practices) pada proses produksi CV 

Brawijaya Dairy Industry. 

2. Mengetahui tingkat kesesuaian penerapan SSOP 

(Sanitation Standard Operation Procedure) pada proses 

produksi CV Brawijaya Dairy Industry. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan 

adalah : 

1. CV Brawijaya Dairy Industry dapat menerapkan sistem 

GMP dan SSOP dalam industri sehingga menghasilkan 

produk yang berkualitas baik dan dapat memenuhi 

tuntutan konsumen. 

2. Memberikan gambaran untuk melaksanakan perbaikan 

terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Susu 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar susu hewan 

mamalia betina sebagai sumber gizi bagi anaknya. Kebutuhan 

gizi pada setiap hewan mamalia betina bervariasi sehingga 

kandungan susu yang dihasilkan juga tidak sama pada hewan 

mamalia yang berbeda (Potter, 2006). Menurut Winarno (2007), 

susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar 

mammae (ambing) pada binatang mamalia betina, untuk bahan 

makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Sebagian besar susu 

yang dikonsumsi manusia berasal dari sapi. Susu tersebut 

diproduksi dari unsur darah pada kelenjar susu sapi. Sedangkan 

menurut Buckle (2005), susu didefinisikan sebagai sekresi dari 

kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya. 

Susu merupakan makanan alami yang hampir sempurna. 

Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam susu, di antaranya 

yaitu protein, kalsium, fosfor, vitamin A, dan tiamin (vitamin B1). 

Susu merupakan sumber kalsium paling baik, karena di 

samping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam susu 

membantu absorpsi susu di dalam saluran cerna. Susu dapat 

dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Ada yang segar dan ada 

yang dalam bentuk terolah, seperti susu bubuk dan susu kental 

manis. Manusia juga mengonsumsi susu dari produk pangan 

yang mengandung susu seperti keju, mentega, es krim, dan 

yogurt (Almatsier, 2002). 
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Untuk keperluan komersial, sumber susu yang paling 

umum digunakan adalah sapi. Namun ada juga yang 

menggunakan ternak lain seperti domba, kambing, dan kerbau. 

Alat penghasil susu pada sapi biasanya disebut ambing. Ambing 

terdiri dari 4 kelenjar yang berlainan yang dikenal sebagai 

perempatan (quarter). Masing-masing perempatan dilengkapi 

dengan satu saluran ke bagian luar yang disebut puting. Saluran 

ini berhubungan dengan saluran yang sebenarnya menyimpan 

susu. Kelenjar tersebut terdiri dari banyak saluran cabang yang 

lebih kecil yang berakhir pada suatu pelebaran yang disebut 

alveoli, di alveoli itu susu dihasilkan. Kandungan air di dalam 

susu tinggi sekali yaitu sekitar 87,5%. Meskipun kandungan 

gulanya juga cukup tinggi yaitu 5%, tetapi rasanya tidak manis. 

Daya kemanisannya hanya seperlima kemanisan gula pasir 

(sukrosa). Kandungan laktosa bersama dengan garam 

bertanggung jawab terhadap rasa susu yang spesifik (Buckle, 

2005).          

Susu merupakan sumber protein dengan mutu sangat 

tinggi. Kadar protein susu sapi sekitar 3,5%. Protein susu pada 

umumnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu kasein dan 

protein whey. Kasein merupakan komponen protein yang 

terbesar dalam susu dan sisanya berupa protein whey. Kadar 

kasein pada protein susu mencapai 80% dari jumlah total 

protein yang terdapat dalam susu sapi, sedangkan protein whey 

sebanyak 20%. Kasein penting dikonsumsi karena mengandung 
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komposisi asam amino yang dibutuhkan tubuh. Susu 

merupakan bahan makanan penting karena mengandung 

kasein yang merupakan protein berkualitas dan mudah dicerna 

oleh saluran pencernaan. Karbohidrat utama yang terdapat di 

dalam susu adalah laktosa. Laktosa adalah disakarida yang 

terdiri dari glukosa dan galaktosa. Enzim laktase bertugas 

memecah laktosa menjadi gula-gula sederhana yaitu glukosa 

dan galaktosa (Khomsan, 2004). 

Tabel 2. 1 Kandungan Gizi Susu Sapi per 100 gram 

Kandungan Zat Gizi Komposisi 

Energi (kkal) 61 
Protein (g) 3,2 
Lemak (g) 3,5 

Karbohidrat (mg) 4,3 
Kalsium (mg) 143 
Fosfor (mg) 60 
Besi (mg) 1,7 

Vitamin A (µg) 39 
Vitamin B1 (g) 0,03 
Vitamin C (mg) 1 

Air (g) 88,3 
 Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, (Depkes RI, 2005) 

Selain zat-zat gizi tersebut di atas, pada susu sapi juga 

terkandung unsur gizi yang mampu menjaga kestabilan kualitas 

dan berat tubuh manusia. Hal ini disebabkan karena di dalam 

susu terdapat tiga kandungan gizi dan asam lemak susu yang 

cukup penting untuk tubuh manusia, yakni asam butirat, asam 

linoleat terkonjugasi (ALT), dan fosfolipid. Asam butirat 

berfungsi untuk meningkatkan daya cerna tubuh. Bahkan, asam 
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butirat mampu mencegah bibit kanker usus besar karena asam 

tersebut berguna membantu pertumbuhan bakteri baik (bersifat 

prebiotik). Sementara ALT dan fosfolipid mampu 

menghindarkan tumor, menurunkan risiko kanker, hipertensi, 

dan diabetes. Dua asam lemak susu tersebut juga mampu 

mengontrol lemak dan perkembangan berat badan. Dengan 

demikian jumlah lemak yang masuk ke dalam tubuh akan 

tersaring oleh ALT dengan sendirinya (Siswono, 2005). 

 

2.2 Keju Mozzarella 

Keju adalah protein susu yang diendapkan atau 

dikoagulasikan dengan menggunakan rennet atau enzim lain, 

fermentasi laktat, dan penggunaan bahan penggumpal, serta 

kombinasi dari perlakuan-perlakuan tersebut, sehingga 

terbentuk curd. Keju sendiri memiliki jenis yang beragam. 

Berdasarkan teksturnya, keju dapat dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu keju keras, keju semi keras dan keju lunak. Keju 

mozzarella merupakan salah satu jenis keju lunak yang cara 

pembuatannya dengan pemuluran curd segar dalam penangas 

air panas sehingga memiliki ciri-ciri elastis, mulur, berserabut, 

dan lunak. Keju mozzarella merupakan jenis keju Italia yang 

lentur, meleleh dan mulur jika dipanggang. Keju ini biasanya 

dipakai untuk topping roti pizza atau sup (Legowo, 2009). 

Pembuatan keju mozzarella dapat dilakukan dengan cara 

pengasaman langsung, sehingga tidak perlu menunggu kerja 
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kultur stater bakteri untuk memproduksi asam laktat. Pembuatan 

keju dengan cara pengasaman langsung dilakukan dengan 

menambahan bahan yang bersifat asam misalnya asam asetat 

atau asam sitrat, sehingga akan menghasilkan keju tipe 

mozzarela yang biasanya berwarna putih dan langsung 

dikonsumsi tanpa melalui proses pematangan. Keju mozzarella 

memiliki karakteristik berupa struktur yang terlihat berserabut 

serta daya leleh dan kemuluran yang tinggi. Standar keju 

mozzarella yaitu memiliki kandungan air berkisar antara 52-

60%, kadar lemak ≤10,8%, kadar garam 1,2%, dan nilai pH 

berkisar 5,1-5,4; pada kenampakan tidak terlihat adanya tanda-

tanda dicetak, serta tekstur yang lembut dan tanpa adanya 

lubang (Arinda, 2013). 

Standar keju Mozzarella menurut USDA (2005) adalah 

sebagai berikut: memiliki kandungan air 52,0-60,0%; lemak 10,8 

%; garam 1,2%; pH 5,3; citarasa: A mild pleasing flavor; bodi 

dan teksturnya smooth, pliable, dan tanpa lubang; pada 

kenampakan tidak ada tandatanda dicetak; warna putih ala mi 

hingga krem muda; pengujian pada suhu 232 °C keju dapat 

meleleh dengan sempurna; dan memiliki karakteristik kemuluran 

3 inci. Menurut McMahon (2007) keju Mozzarella memiliki 

kandungan air 46,0%; lemak 23,0%, lemak dalam bahan kering 

43,0%; kadar garam 1,2%; dan pH berkisar 5,1-5,4. 
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2.3 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk pangan yang berasal dari susu 

yang difermentasi menggunakan   bakteri   tertentu.   Biasanya   

digunakan   bakteri   Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus. Kedua bakteri inilah yang akan memfermentasi 

laktosa (gula susu) menjadi asam laktat, sehingga dihasilkan 

flavor yoghurt yang khas, cita rasanya asam dan teksturnya 

mengental karena koagulasi protein susu oleh asam. Bakteri 

asam laktat yang digunakan untuk membuat yoghurt mampu 

memproduksi asam laktat, sehingga produk yang terbentuk 

berupa susu yang mengalami koagulasi protein atau 

menggumpal dengan rasa asam yang mempunyai cita rasa 

khas. Proses biokimia pada yoghurt adalah selama proses 

fermentasi berlangsung laktosa susu diubah menjadi asam 

laktat oleh bakteri asam laktat, pemecahan laktosa menjadi 

asam laktat oleh aktivitas bakteri asam laktat akan 

meningkatkan keasaman susu, sehingga menyebabkan yoghurt 

memiliki rasa asam (Taufiq H, 2009). 

Yoghurt merupakan produk olahan susu dari hasil 

fermentasi dua baketri asam laktat (BAL) sebagai starter, yakni 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus yang 

hidup bersimbiosis. Lama fermentasi akan berakibat pada 

turunnya pH yoghurt dengan rasa asam segar yang khas. Selain 

itu, dihasilkan pula asam asetat, asetaldehid, dan bahan lain 

yang mudah menguap. Bahan-bahan yang digunakan dalam 
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pembuatan yoghurt yaitu susu skim, kultur starter bakteri asam 

laktat (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus acidophilus dan sebagainya), serta ekstrak buah 

untuk penambahan rasa (Jannah et al., 2014).  

Manfaat dari mengonsumsi yoghurt antara lain untuk 

penderita lactose intolerant, melawan pertumbuhan bakteri 

patogen yang sudah maupun yang baru masuk dan menginfeksi 

di dalam saluran pencernaan, mereduksi kanker atau tumor di 

saluran pencernaan, mereduksi jumlah kolesterol dalam darah 

dan stimulasi sistem syaraf, khusus untuk saluran pencernaan 

dan stimulasi pembuangan kotoran) (Susilorini, 2006). Yoghurt 

mengandung beberapa kandungan antara lain: energi, protein, 

lemak, karbohidrat. Bahkan mengandung mineral (kalsium, 

fosfor, natrium, dan kalium) dan mempunyai kandungan vitamin 

cukup lengkap yaitu: vitamin A, B kompleks, B1 (thiamin), B2 

(riboflavin), B6 (piridoksin), B12 (sianokobalamin), vitamin C, 

vitamin D, E, asam folat, asam nikotinat, asam pantotenat, biotin 

dan kolin Keberadaan protein yang mudah dicerna serta asam 

laktat yang meningkatkan penyerapan mineral, membuat 

yoghurt baik dikonsumsi oleh anak dengan gangguan 

penyerapan di saluran cerna. Yoghurt yang baik mengandung 

kadar asam 0,5%-2,0% dan mengandung BAL minimal 

sebanyak 107 CFU/ml (BSN, 2009).  
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2.4 Good Manufacturing Practices (GMP) 

Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara 

Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) merupakan suatu 

pedoman cara memproduksi makanan dengan tujuan agar 

produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu 

sesuai dengan tuntuntan konsumen. GMP merupakan program 

penunjang keberhasilan dalam implementasi sistem HACCP 

sehingga produk pangan yang dihasilkan benar-benar bermutu 

dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Peraturan GMP terdiri 

dari desain dan konstruksi higienis untuk pengolahan produk 

makanan, desain dan konstruksi higienis untuk peralatan yang 

digunakan dalam proses pengolahan, pembersihan dan 

desinfeksi peralatan, pemilihan bahan baku dan kondisi yang 

baik, pelatihan dan higienitas pekerja, serta dokumentasi yang 

tepat. GMP terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan 

dan berpengaruh langsung terhadap produk yang diolah dan 

dihasilkan (Thaheer, 2005). 

Dalam penerapan GMP, tenaga kerja merupakan faktor 

utama terjadinya kontaminasi pada produk. Kontaminasi dapat 

bersumber dari tangan, nafas, rambut, keringat dan batuk yang 

dapat menularkan penyakit. Industri makanan melakukan 

banyak usaha untuk menerapkan prinsip keamanan produk dari 

segi sanitasi yaitu dengan memberikan pengetahuan dan 

training ke karyawan dan lebih menekankan pada supervisor 
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sehingga karyawan menjadi lebih terbiasa dengan penerapan 

prinsip keamanan produk. Salah satu prinsip sanitasi yaitu 

personal hygiene dengan pengawasan kesehatan karyawan. 

Personal hygiene berfokus pada kesehatan karyawan dan 

bagian tubuh yang kontak langsung dengan produk. Pada area 

produksi sebaiknya tidak menggunakan perhiasan, hal ini 

berkaitan dengan keamanan karyawan dari bahaya dan untuk 

mencegah kontaminasi pada produk. Sekitar 25% kontaminasi 

dapat dihilangkan dengan mencucitangan. Kegiatan mencuci 

tangan bertujuan untuk memutuskan rantai mikroorganisme dari 

tangan ke media lain dan untuk mengurangi kontaminasi 

bakteri. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air (Marriot, 

2009). 

GMP digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem 

keamanan pada pengolahan makanan diterapkan. GMP 

dikembangkan dibanyak Negara untuk mengahsilkan produk 

makanan yang sehat dan melindungi kesehatan konsumen 

didunia. Dalam duania bisnis, pada umumnya sistem ini 

diterapkan pada industri makanan. GMP diterapkan 

diperusahaan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dan untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan sehingga dapat menarik konsumen. GMP 

merupakan bagian yang paling mendasar yang harus diterapkan 

untuk mendukung berlangsungnya sistem HACCP. HACCP 

adalah sistem yang menjamin keamanan suatu produk untuk 
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diolah. Untuk menerapkan GMP, suatu perusahaan harus 

melakukan pengendalian di semua elemen produksi meliputi 

bahan mnetah, bahana baku, pengemasan dan produksi, 

fasilitas, peralatan yang dapat mempengaruhi keamanan produk 

(Alli, 2004). 

BPOM (2012) menyatakan bahwa cakupan secara umum 

dari penerapan pedoman cara produksi pangan yang baik untuk 

industri rumah tangga (CPPB-IRT) berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK. 00.05.5.1639 

tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012. Terdapat 14 aspek yang 

perlu dikaji yang merupakan ruang lingkup pedoman GMP. 

Aspek tersebut dijadikan standar penilaian dengan cara 

membandingkan standar terhadap keadaan sebenarnya yang 

dilakukan dengan pembobotan. Ruang lingkup GMP atau CPPB 

terdiri dari persyaratan yang diterapkan dalam industri 

pengolahan pangan yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Lokasi dan lingkungan produksi. Untuk menetapkan lokasi 

industri perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi 

lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber 

pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan 

berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat 

dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. 

2. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas industri 
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dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses 

produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan 

kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi. 

3. Peralatan produksi. Tata letak kelengkapan ruang 

produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. 

Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan 

seharusnya didesain, dikonstruksi dan diletakkan 

sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan 

yang dihasilkan. 

4. Suplai air atau sarana penyediaan air. Air yang digunakan 

selama proses produksi harus cukup dan memenuhi 

persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum. 

5. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi. Fasilitas dan 

kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin 

agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan 

bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari 

karyawan. 

6. Kesehatan dan higiene karyawan. Kesehatan dan higiene 

karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang 

kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan 

tidak menjadi sumber pencemaran. 

7. Pemeliharaan dan program hygiene sanitasi karyawan. 

Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas 

produksi (bangunan, mesin/ peralatan, pengendalian 

hama, penanganan limbah dan lainnya) dilakukan secara 
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berkala untuk menjamin terhindarnya kontaminasi silang 

terhadap pangan yang diolah. 

8. Penyimpanan. Penyimpanan bahan yang digunakan 

dalam proses produksi (bahan baku, bahan penolong, 

BTP) dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga 

tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan 

pangan. 

9. Pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang 

bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan 

dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan 

industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : (1) Penetapan spesifikasi bahan baku; 

(2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan; (3) 

Penetapan cara produksi yang baku; (4) Penetapan jenis, 

ukuran, dan spesifikasi kemasan; (5) Penetapan 

keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan 

termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal 

kadaluarsa. 

10. Pelabelan pangan. Label pangan harus jelas dan 

informatif agar memudahkan konsumen memilih, 

menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode 

produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika 

diperlukan. 

11. Pengawasan oleh penangungjawab pangan. Seorang 

penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh 
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tahap proses produksi serta pengendalianny untuk 

menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan 

aman. 

12. Penarikan produk. Penarikan produk pangan adalah 

tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga 

sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan 

pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban 

yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang 

membahayakan kesehatan. 

13. Pencatatan dan dokumentasi. Pencatatan dan 

dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan 

penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses 

produksi. 

14. Pelatihan karyawan. Pimpinan dan karyawan harus 

mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip 

dan praktek higiene dan sanitasi pangan serta proses 

pengolahan pangan yang ditanganinya agar dapat 

memproduksi pangan yang bermutu dan aman. 

 

2.5 Sanitation Standard Operation Procedure (SSOP) 

Menurut Sailendra (2015) Standar Operasional Prosedur 

(SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas 

pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

berdasarkan indikator teknis, administratif, prosedural sesuai 

denga tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja 
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yang bersangkutan. Tujuan SSOP adalah menciptakan 

komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja 

untuk menciptakan good governance. Standar Operasional 

Prosedur Sanitasi (SSOP) adalah prosedur pembentukan dalam 

pengembangan dan pencegahan kontaminasi langsung atau 

pemalsuan produk. Tujuan SSOP adalah agar setiap karyawan 

teknis maupun administrasi memahami : 

1. Bahwa program higiene dan sanitasi akan meningkatkan 

kualitas sehingga tingkat keamanan produk meningkat, 

seiring dengan menurunnya kontaminasi mikroba. 

2. Peraturan good manufacturing practices (GMP) 

mengharuskan digunakan zat tertentu yg aman & efektif. 

3. Tahapan dalam higiene dan sanitasi. 

4. Persyaratan minimum penggunaan klorine pada air 

pendingin (khusus industri pengolahan pangan). 

5. Pengaruh faktor pH, suhu, konsentrasi disinfektan pada 

hasil akhir sanitasi. 

6. Masalah potensial yang timbul jika sanitasi dan higiene 

tidak dijalankan. 

7. Manfaat Standar Prosedur Operasi Sanitasi dalam 

Menjamin Sistem Keamanan Produksi Pangan. 

SOP yang dibuat untuk menangani masalah higiene dan 

sanitasi adalah Sanitation Standard Operating Procedures 

(SSOP). Menurut Keener (2015) “Sanitation Standard Operating 

Procedures are the specific, written procedures necessary to 
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ensure sanitary conditions in the food plant. They include written 

steps for cleaning and sanitizing to prevent product 

adulteration”. Dari pengertian mengenai SSOP menurut Keener 

dapat disimpulkan bahwa SSOP merupakan spesifikasi dari 

SOP dimana lebih merujuk kepada prosedur yang dibutuhkan 

dalam menjamin sanitasi dalam penanganan makanan dan ada 

langkah yang tertulis untuk proses pembersihan dan sanitasi 

untuk mencegah adanya pencemaran atau kontaminasi silang 

bahan makanan. 

 

2.6 Higiene dan Sanitasi 

Sanitasi merupakan bagian penting dalam proses 

penanganan pangan yang harus dilaksanakan dengan baik. 

Sanitasi dapat didefinisikan sebagai usaha pencegahan 

penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-

faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan 

penyakit tersebut. Secara luas, ilmu sanitasi merupakan 

penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu 

memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan 

kesehatan yang baik pada manusia (Jenie, 2006). 

Dalam kesehatan lingkungan terdapat dua istilah yang 

sering dicampuradukkan yaitu higiene dan sanitasi. Higiene 

adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari kondisi 

lingkungan terhadap kesadaran manusia, upaya mencegah 

timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan 
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tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa 

sehingga terjadi pemeliharaan kesehatan. Menurut 

Purnawijayanti (2001) higiene menitikberatkan  pada usaha 

kesehatan  perseorangan  atau  manusia  beserta  lingkungan  

tempat  orang tersebut  berada. 

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor 

lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. 

Jadi pada sanitasi ini lebih mengutamakan usaha pencegahan 

terhadap berbagai faktor lingkungan sehingga munculnya 

penyakit dapat dihindari. Usaha sanitasi berarti usaha untuk 

menurunkan jumlah bibit penyakit dalam bahan-bahan yang 

terdapat dalam lingkungan fisik manusia sehingga kesehatan 

manusia dapat terpelihara dengan sempurna. Jadi perbedaan 

higiene dan sanitasi adalah bahwa higiene mengarahkan 

aktivitasnya kepada manusia sedangkan sanitasi lebih 

menitikberatkan pada faktor lingkungan (Daryanto, 2005). 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Putri Kusumadewi (2017) terkait dengan evaluasi 

penerapan GMP dan SSOP pada proses pengolahan daging 

kambing di Salamah Catering Aqiqah, Bogor. Tujuan dari 

penelitian ini adalah evaluasi terhadap penerapan syarat dasar 

standar keamanan pangan yaitu GMP dan SSOP pada proses 

produksi pengolahan daging kambing serta menguji status 
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keamanan daging kambing dan menu olahan daging kambing 

yang ditinjau dari cemaran mikrobanya agar dihasilkan produk 

yang aman dikonsumsi pada Salamah Catering Aqiqah, Bogor. 

Evaluasi dilakukan terhadap data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan dengan data yang diperlukan dalam 

penerapan GMP dan SSOP berdasarkan form audit checklist 

GMP dan SSOP. Parameter yang dinilai pada form audit 

checklist GMP adalah sebanyak 119 poin dan 28 poin untuk 

penilaian SSOP. Hasil evaluasi kemudian dianalisis untuk 

penilaian terhadap kesesuaian antara penerapan GMP 

peraturan Menteri Kesehatan No.23/MEN.KES/SK/I/1978 dan 

standar SSOP yang diadopsi dari FDA (1995). Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif. Penilaian yang diberikan 

dalam penerapan GMP dan SSOP ini menggunakan skala 0-4. 

Penilaian terhadap kesesuaian aplikasi GMP memperoleh 

kisaran 0%-81.9% dengan nilai tingkat keparahan penerapan 

GMP 173 yang berarti memiliki tingkat keparahan dalam 

kategori sedang sehingga penerapannya telah memenuhi 

standar Menteri Kesehatan RI Nomor 23/MENKES/SK/1978 

tentang pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB). 

Penilaian hasil evaluasi aplikasi SSOP memiliki nilai tingkat 

keparahan penerapan SSOP 57 yang berarti memiliki tingkat 

keparahan kategori berat. 

Maria Angelica Costa Dias dkk (2012) melakukan 

penelitian mengenai penerapan GMP pada sebuah industri keju 
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mozzarella. Lokasi industri keju yang diteliti terletak pada 

wilayah barat dari negara Parana, Brazil. Industri ini melakukan 

produksi dengan menggunakan 20.000 liter susu setiap harinya. 

Pelaksanaan GMP yang dilakukan dengan membentuk sebuah 

tim yang bertanggungjawab dalam berjalannya GMP pada 

industri tersebut. Proses GMP dilakukan dengan empat tahap, 

yaitu melakukan diagnosis, melaporkan hasil diagnosis, 

menetapkan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut dari 

pelaksanaan GMP. Peneltian ini dilakukan dengan menganalisis 

secara keseluruhan aspek-aspek GMP secara berurutan. 

Yusra (2016) meneliti penerapan GMP dan SSOP pada 

pengolahan ikan nila (Oreochromis niloticus) asap di Kecamatan 

Tanjung Raya Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan di 

Nagari Koto Malintang, Bayua dan Sigiran Kecamatan Tanjung 

Raya, Kabupaten Agam pada bulan Mei 2015. Penelitian ini 

bertujuan untuk: 1). Mengetahui proses pengolahan ikan Nila 

(Oreochromis niloticus) asap yang biasa dilakukan oleh nelayan 

pengolah dan 2). Program kelayakan dasar (GMP dan SSOP) 

dan tingkat penerapannya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Berdasarkan kegiatan ini diketahui proses 

pengolahan ikan Nila (Oreochromis niloticus) asap masih 

bersifat tradisional dan belum menerapkan standar GMP dan 

SSOP dalam mengolah ikan asap. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survey dan dianalisis secara 
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deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 

proses pengolahan ikan nila (Oreochromis niloticus) asap di tiga 

nagari yakni Nagari Koto Malintang, Bayua dan Sigiran 

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam masih dilakukan 

secara tradisional. Pengolah belum menerapkan program 

kelayakan dasar (GMP dan SSOP) dalam melakukan 

pengolahan ikan asap. 

Farhan Soeprapto dan Retno Adriyanu (2009) melakukan 

penelitian terkait penilaian GMP dan SSOP pada bagian 

pengolahan makanan di katering X Surabaya dengan metode 

skoring sebagai prasyarat penerapan HACCP. Tujuan dari 

penelitian adalah untuk melakukan penilaian program prasyarat 

HACCP yaitu GMP dan SSOP pada pengelolaan makanan di 

Katering X Surabaya pada setiap unitnya, sehingga dapat 

menerapkan sistem HACCP secara baik di Katering X 

Surabaya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

observasional deskriptif dengan rancang bangun cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah penilaian GMP 

dan SSOP pada proses pengolahan makanan di Katering X 

Surabaya dengan metode skoring. Besar sampelnya adalah 

penilaian pada aspek manajemen, lingkungan sarana 

pengolahan dan pengendaliannya, kondisi bangunan ruang 

pengolahan makanan (dapur pengolahan), kelengkapan sarana 

pengolahan, suplai air, gudang bahan makanan, peralatan 

memasak dan wadah makanan, cara penyimpanan bahan 
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makanan mentah dan makanan setengah jadi, penjamah 

makanan, penyajian makanan untuk di distribusi, dan 

pendistribusian makanan. Variabel yang diteliti adalah praktik 

GMP dan SSOP meliputi manajemen, lingkungan sarana 

pengelolaan dan pengendaliannya, kondisi bangunan ruang 

pengolahan makanan, kelengkapan sarana pengolahan, suplai 

air, gudang bahan makanan, peralatan memasak dan wadah 

makanan, cara penyimpanan bahan makanan dan makanan 

jadi, penjamah makanan, penyajian makanan, dan 

pendistribusian makanan. Berdasarkan hasil penelitian akan 

penilaian GMP dan SSOP di bagian pengolahan Katering X 

Surabaya yang merupakan prasyarat untuk menerapkan 

HACCP di instansi tersebut. Penilaian GMP dan SSOP pada 

pengelolaan produksi makanan di Katering X Surabaya antara 

lain aspek yang dinilai termasuk dalam kategori baik adalah 

lingkungan sarana pengolahan dan pengendaliannya, kondisi 

bangunan ruang dapur pengolahan makanan, gudang bahan 

makanan, cara penyimpanan bahan makanan dan makanan 

setengah jadi, penjamah makanan, dan penyajian makanan 

untuk didistribusikan ke konsumen. Sedangkan aspek penilaian 

lainnya termasuk dalam kategori sedang. Tidak ada aspek 

penilaian yang termasuk dalam kategori buruk sehingga 

Katering X Surabaya dapat melakukan penerapanan HACCP 

karena prasyarat HACCP yaitu GMP dan SSOP telah terpenuhi. 
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III METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV Brawijaya Dairy Industry 

yang beralamat di Jalan Raya Junrejo Nomor 29, Batu, Jawa 

Timur pada bulan Mei sampai Juni 2018. Penelitian dilakukan 

pada saat industri sedang melakukan proses produksi. Analisis 

dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 

Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dilakukan yang bertujuan untuk 

menjaga fokus sehingga tetap konsisten pada analisis 

penerapan GMP dan SSOP pada proses produksi yoghurt dan 

keju mozzarella di CV Brawijaya Dairy Industry. Batasan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan di bagian produksi CV Brawijaya 

Dairy Industry, Batu. 

2. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis 

deskriptif untuk mengidentifikasi penerapan GMP dan 

SSOP dalam penerapan higienis pada produksi produk 

olahan susu di CV Brawijaya Dairy Industry, Batu. 

3. Penelusuran keamanan produk terkait pelaksanaan 

penerapan GMP  dan SSOP yang dilakukan mulai dari 
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penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi 

yang sudah dikemas. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian diperlukan perencanaan yang disusun 

secara logis dan sistematis. Alur tahapan proses penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. Prosedur penelitian ini secara 

terperinci dijelaskan sebagai berikut.  
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Mulai

Survei Pendahuluan

Perumusan Masalah

Studi Literatur

Penentuan responden

Penentuan data dan metode pengumpulan 

data

Selesai

Analisis Good Manufacturing Practices (GMP)

- Lokasi dan Lingkungan Produksi

- Bangunan dan Fasilitas

- Peralatan Produksi

- Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air

- Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan   Sanitasi

- Pengendalian Hama

- Kesehatan dan Higiene Karyawan

- Pengendalian Proses

- Pelabelan Pangan

- Penyimpanana

- Pengawasan oleh Penanggungjawab

- Penarikan Produk

- Dokumentasi dan Pencatatan

- Pelatihan Karyawan

Analisis Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP)

- Keamanan Air

- Kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan

- Pencegahan kontaminasi silang

- Fasilitas sanitasi

- Perlindungan bahan pangan dari cemaran

- Pelabelan, penggunaan bahan toksin dan penyimpanan yang tepat

- Kontrol kesehatan pegawai

- Pencegahan hama 

Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

        

    Gambar 3. 1 Diagram Pelaksanaan Penelitian 
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1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan dengan mengunjungi 

CV Brawijaya Dairy Industry untuk mengetahui 

gambaran umum industri. Survei dilakukan sebanyak 

dua kali. Kunjungan pertama diterima oleh kepala staff 

marketing utuk penentuan apakah judul yang akan 

diambil dapat dilaksanakan serta konfirmasi data yang 

diperlukan serta batasan-batasan informasi yang dapat 

dituliskan dalam hasil penelitian. Kunjungan kedua 

diterima oleh kepala staff R&D untuk melihat gambaran 

umum proses produksi serta wawancara pendahuluan. 

 

2. Perumusan Masalah 

Proses identifikasi masalah dilakukan dengan 

analisis setiap bagian proses produksi, seperti tahapan-

tahapan dalam proses produksi, lingkungan dan fasilitas 

yang mendukung GMP dan SSOP. Perumusan masalah 

dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah, setelah 

dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan penetapan 

tujuan yang akan menjawab hasil dan kesimpulan 

penelitian yang akan dilakukan serta menentukan hal-hal 

yang mempengaruhi hasil berdasarkan aspek-aspek 

GMP dan SSOP yang disesuaikan dengan kondisi 

industri.  
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3. Studi Literatur 

Studi literatur dilaksanakan dengan mencari 

informasi dari buku, artikel, maupun jurnal yang terkait 

dengan keamanan pangan, sanitasi pangan, GMP, dan 

SSOP yang dapat mendukung penelitian. Studi pustaka 

dilakuakan sebagai alat pembanding antara keadaan 

yang sebenarnya pada industri dengan standar yang 

telah ada. 

 

4. Penentuan Responden 

Penilaian dilakukan oleh 2 pihak yaitu audit 

eksternal (peneliti) dan audit internal (pihak CV 

Brawijaya Dairy Industry) yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pihak Internal 

Pihak internal sebagai inspektor yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini terdiri dari karyawan 

bagian produksi, kepala bagian produksi dan level 

top management (pemilik). Karyawan dipilih secara 

sampling berdasarkan lama bekerja atau 

pengalaman dalam bekerja dan latar belakang 

pendidikan. Penilaian dimasukkan pada tabel 

penilaian audit GMP dapat dilihat pada Lampiran 1 
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dan tabel penilaian audit SSOP dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

b. Pihak Eksternal 

Pihak eksternal adalah peneliti yang bertindak 

sebagai auditor yang melakukan penilaian 

berdasarkan wawancara serta melakukan observasi 

di industri secara langsung di industri. 

 

5. Penentuan Data dan Metode Pengumpulan Data 

           Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari ojek penelitian. Data primer meliputi 

program GMP dan SSOP yang telah dilaksanakan 

industri terutama di unit produksinya. Data primer 

didapatkan melalui beberapa cara yaitu : 

1) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan secara lisan kepada 

pembimbing, karyawan, dan pihak manajemen 

industri mengenai aspek yang akan diidentifikasi 

(berkaitan dengan GMP dan SSOP). 
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2) Observasi 

Observasi dengan pengamatan langsung 

pada unit produksi mengenai aspek yang 

diidentifikasi berkaitan dengan GMP dan SSOP 

sehingga diketahui kesesuian keadaan di industri 

dengan standar. Penilaian GMP disesuaikan 

berdasarkan CPPB IRT 2012. Data diambil 

berdasarkan 14 ruang lingkup pedoman CPPB-

IRT 2012 yang termasuk persyaratan dalam 

industri pengolahan pangan yaitu : lokasi dan 

lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, 

peralatan produksi, suplai air atau sarana 

penyediaan air, fasilitas dan kegiatan higiene dan 

sanitasi, kesehatan dan higiene karyawan, 

pemeliharaan dan program higiene sanitasi 

karyawan, penyimpanan, pengendalian proses 

pelabelan pangan, pengawasan oleh 

penanggungjawab, penarikan produk, pencatatan 

dan dokumentasi, serta pelatihan karyawan. 

Penilaian SSOP didasarkan pada 8 aspek kunci, 

yaitu keamanan air, kondisi dan kebersihan 

permukaan yang kotak dengan bahan pangan, 

pencegahan kontainasi silang, menjaga fasilitas 

pencuci tangan, sanitasi toilet, proteksi bahan-

bahan kontaminan pelabelan dan penyimpanan, 
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dan penggunaan bahan toksin yang benar, 

pengawasan kondisi kesehatan personil yang 

dapat mengakibatkan kontaminasi, 

menghilangkan hama penganggu dari unit 

pengolahan. Penilaian yang dilakukan 

berdasarkan wawancara dan observasi di industri 

secara langsung kemudian dibandingkan dengan 

kondisi nyata yang ada di lapangan dengan 

pedoman terkait yang sudah diolah kedlam tabel 

penilaian GMP dan SSOP. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pelengkap dan foto yang 

menunjang penulisan laporan dengan melakukan 

pencarian data yang terkait. Dokumentasi 

merupakan bukti nyata dan pendukung penelitian. 

Pencatatan dilakukan dengan cara mencatat 

setiap informasi yang diperoleh baik dari 

wawancara, observasi, pengisian borang, 

maupun dari sumber lainnya. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Data Internal yaitu data yang diperoleh dari buku-

buku atau laporan yang tersedia di perusahaan 
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yang berkaitan dengan GMP. Data internal 

didapatkan dari studi pustaka dan wawancara 

kepada pembimbing. 

2) Data Eksternal yaitu data yang diperoleh dari 

referensi, literatur, jurnal, dan lain sebagainya 

yang berada di luar perusahaan berkaitan dengan 

GMP. 

 

6. Analisis Good Manufacturing Practices (GMP) 

Penilaian GMP dengan membandingkan kondisi 

nyata perusahaan dengan CPPB IRT 2012 

menggunakan lembar borang identifikasi penerapan 

CPPB pada setiap aspek yang akan menghasilkan data 

kualitatif. Pada GMP dilakukan proses penilaian dengan 

menggunakan pembobotan pada tiap ruang lingkup 

GMP seperti pada Tabel 3.1. Total bobot adalah 100 

bobot yang memiliki nilai lebih tinggi menentukan tingkat 

keberhasilan dalam menentukan penilaian. Setiap ruang 

lingkup GMP dinilai dengan skala penilaian 0-4 yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. Hasil dari penilaian ini 

menggunakan skala persentase 0-100% yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. Nilai yang diperoleh dihitung 

dengan form perhitungan audit yang dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  
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  Tabel 3.1 Bobot Nilai Ruang Lingkup Good Manufacturing 
Practices (GMP) 

Bobot Ruang Lingkup 

6 Lokasi dan Lingkungan Produksi 
6 Bangunan dan Fasilitas 
10 Peralatan Produksi 
6 Suplai Air atau Sarana Penyediaan 

Air 
10 Fasilitas dan kegiatan Higiene dan 

sanitasi 
7 Pengendalian Hama 
7 Kesehatan dan Higiene Karyawan 
10 Pengendalian Proses 
6 Pelabelan Pangan 
7 Penyimpanan 
6 Pengawasan oleh Penanggungjawab 
6 Penarikan Produk 
6 Dokumentasi dan Pencatatan 
7 Pelatihan Karyawan 

100 Total 

      Sumber : CPPB (2018) 

 

Tabel 3.2 Skala Penilaian Audit Good Manufacturing 
Practices (GMP) 

Nilai Keterangan 

0 Tidak Ada 
1 Kurang Terpenuhi 
2 Perlu Perbaikan 
3 Terpenuhi 
4 Sangat Terpenuhi 

Sumber : CPPB (2018)  
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Tabel 3.3 Skala Persentase Audit Good Manufacturing 
Practices (GMP) 

Skala Penilaian Skor (%) 

Luar Biasa 95 – 100 
Sangat Baik  90 – 94,9 

Baik 80 – 89,9 
Cukup Baik 60 – 79,9 
Kurang Baik 50 – 59,9 

Buruk < 50 

Sumber : CPPB (2018) 

 

7. Analisis Sanitation Standard Operation Procedure 

(SSOP) 

Penilaian SSOP di CV Brawijaya Dairy Industry 

dilakukan secara menyeluruh pada seluruh aspek yang 

diuraikan secara detail, diuraikan apa kekurangan dan 

saran perbaikan agar CV Brawijaya Dairy Industry 

semakin sesuai dengan standar SSOP. Pada SSOP 

dilakukan proses penilaian dengan menggunakan 

pembobotan pada tiap ruang lingkup SSOP yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. Sama hal dengan pembobotan 

pada penilaian GMP bobot pada penilaian SSOP yang 

memiliki nilai lebih tinggi menentukan tingkat 

keberhasilan dalam menentukan penilaian. Setiap ruang 

lingkup SSOP dinilai dengan skala penilaian 0-4 yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.5. Hasil dari penilaian 

inimenggunakan skala persentase 0-100% yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.6. Nilai yang diperoleh dihitung 
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dengan form perhitungan audit yang dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 

Tabel 3.4 Bobot Nilai Ruang Lingkup Sanitation Standard 

Operation Procedure   (SSOP) 

Bobot Ruang Lingkup SSOP 

10 Keamanan air 
10 Kebersihan permukaaan yang kontak dengan 

bahan pangan 
10 Pencegahan kontaminasi silang 
10 Fasilitas sanitasi 
15 Perlindungan bahan pangan dari bahan 

cemaran 
15 Pelabelan penggunaan bahan toksin dan 

penyimpanan yang tepat 
15 Kontrol kesehatan pegawai 
15 Pencegahan hama 

100 Total 

Sumber : CPPOB (2018) 

 

Tabel 3.5 Skala Penilaian Audit Sanitation Standard   

Operation Pocedure (SSOP) 

Nilai Keterangan 

0 Tidak Ada 
1 Kurang Terpenuhi 
2 Perlu Perbaikan 
3 Terpenuhi 
4 Sangat Terpenuhi 

Sumber : CPPOB (2018) 
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Tabel 3.6 Skala Persentase Audit Sanitation Standard 
Operation Procedure (SSOP) 

Skala Penilaian Skor (%) 

Luar Biasa 95-100 
Sangat Baik  90-94,9 

Baik 80-89,9 
Cukup Baik 60-79,9 
Kurang Baik 50-59,9 

Buruk < 50 

Sumber : CPPOB (2018) 

8. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) merupakan salah 

satu uji lanjutan untuk menelaah perbedaan antar 

populasi. Uji BNT pada prinsipnya adalah uji beda dua 

nilai tengah atas hipotesis H0 : µi = µj; H1 : µi ≠ µj. Uji BNT 

pada taraf nyata  untuk hipotesis tersebut menggunkan 

aturan bahwa H0 ditolak jika t hitung > t tabel (Saefuddin 

dkk, 2009). Menurut Christianus (2010), karakterisitik uji 

beda nyata dilakukan saat uji lanjutan diperlukan untuk 

mengetahui perbedaan antar mean. Walaupun H0 

ditolak, setidaknya minimal ada dua mean yang berbeda, 

sehingga harus dilakukan uji pembedaan dengan uji 

BNT. Fungsi uji beda nyata yaitu melakukan uji antar 

seluruh pasangan grup mean. Uji ini akan sangat baik 

digunakan apabila pengujian mean yang akan 

diperbandingkan sebelumnya telah direncanakan. Untuk 

menghitung nilai BNT, diperlukan beberapa data yang 

berasal dari perhitungan sidik ragam (ANOVA) yang 
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telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berupa MSE 

(Mean Squared Error) dan dfE (df Error). Secara 

matematis Uji beda nyata terkecil dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

  

 

....................................(1)                                                                                    

Nilai BNT inilah yang menjadi pembeda antar rata-rata 

dua populasi sampel. Bila rata-rata dua populasi sampel 

lebih kecil atau sama dengan nilai BNT, maka 

dinyatakan tidak berbeda signifikan. Hal tersebut dapat 

ditulis dengan persamaan berikut: 

.................................. (2) 

                                                                                                                                                                 

9. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan akan dijelaskan secara 

rinci dan runtut tentag aplikasi GMP dan SSOP pada CV. 

Brawijaya Dairy Industry. Beberapa hal  tersebut 

mencakup penilaian GMP dan SSOP di CV. Brawijaya 

Dairy Industry, analisis perbandingan aspek GMP dan 

SSOP dengan keadaan nyata pada industri dan saran 

perbaikan yang dapat diaplikasikan sesuai dengan 

kekurangan yang dimiliki.  
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10. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran dituliskan dengan menjawab 

tujuan penelitian dan rumusan masalah. Kesimpulan 

merupakan paparan mengenai seberapa besar 

penerapan GMP dan SSOP yang telah dilakukan di CV 

Brawijaya Dairy Industry. Saran bertujuan untuk memberi 

saran bagi perusahaan sehingga prosedur yang telah 

dilakukan dapat mencapai standar GMP dan SSOP. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV Brawijaya Dairy Industry merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan susu menjadi produk minuman 

fermentasi yoghurt dan keju mozzarella. Awal berdirinya CV 

Brawijaya Dairy Industry bermula dari Bapak Purwadi yang ingin 

memproduksi pizza dengan menggunakan keju mozzarella 

buatan sendiri pada akhir tahun 2007 dengan nama “Indo 

Pizza”. Tempat produksi pada awalnya berada di Laboratorium 

Pengolahan Keju Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang. Pizza ini banyak diminati sehingga semakin lama 

masyarkat semakin banyak yang mengenal, tetapi semakin 

lama masyarakat lebih tertarik membeli keju mozzarella hasil 

olahan dari “Indo Pizza” karena cita rasanya yang enak dan 

harganya lebih terjangkau dibanding keju mozzarella yang ada 

di pasaran. Semakin banyaknya peminat keju mozzarella 

tersebut membuat permintaan semakin meningkat sehingga 

awal tahun 2008 keju mozzarella sampai diproduksi 50 kg per 

hari. Permintaan untuk keju mozzarella banyak datang dari kota 

Surabaya, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. 

CV Brawijaya Dairy Industry juga melayani pelatihan 

pembuatan keju mozzarella dan yoghurt sesuai permintaan. 

Jam kerja untuk karyawan diperusahaan yaitu 8 jam kerja 

dimulai pada jam 08.00-16.00 WIB. Produksi yoghurt drink 
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dimulai pada jam 08.00-14.00 WIB. Produksi keju mozzarella 

tidak pasti tergantung adanya permintaan dan jumlah stock. 

Apabila pada hari itu diputuskan untuk membuat keju 

mozzarella maka hanya difokuskan hanya untuk produksi keju 

mozzarella saja. Perusahaan melakukan produksi keju 

mozzarella hanya berdasarkan pesanan karena bahan baku 

utama susu yang mudah rusak serta terbatasnya tempat 

penyimpanan freezer yang hanya berjumlah 2 buah sehingga 

perusahaan belum mampu melakukan produksi keju mozzarella 

untuk keperluan stock. Menurut Tyan (2007) kapasitas gudang 

selalu terbatas, untuk contoh kasusnya bisa dilihat pada 

perusahaan yang memproduksi Ice Cream, dimana produk ini 

selalu di produksi agar dapat memenuhi permintaan 

konsumennya dan produk tersebut harus selalu berada pada 

tempat penyimpanan yang bersuhu dingin seperti freezer yang 

memiliki kapasitas penyimpanan terbatas. Salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran pemesanan 

adalah metode EOQ (Economic Order Quantity). Model ini 

dapat membantu menentukan berapa banyak barang yang 

harus disediakan untuk persediaan dimasa mendatang. Selain 

itu, metode EOQ juga dapat meminimalkan total biaya 

persediaan (Goyal dan Giri, 2001). 

Pada tahun 2009, tempat produksi berpindah ke kompleks 

Koperasi Mitra Bhakti Junrejo yang terletak di Desa Junrejo, 

tepatnya beralamat di Jl Raya Junrejo No. 29 Kecamatan 
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Junrejo, Kota Batu Jawa Timur. Pemilihan tempat tersebut 

didasari agar lebih dekat dengan sumber bahan baku 

pembuatan keju, yaitu susu. Pada saat itu pula, muncul trend 

konsumsi minuman yaitu yoghurt. Oleh karena itu, perusahaan 

mulai mengembangkan usahanya bukan hanya keju saja, tetapi 

juga yoghurt. Produk yang dihasilkan dari CV Brawijaya Dairy 

Industry ini yaitu yoghurt plain, yoghurt drink, starter yoghurt, 

dan keju mozzarella. Pemasaran untuk yoghurt, sampai saat ini 

mencakup daerah Malang dan pemasaran keju mozzarella yaitu 

mulai dari kota Malang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. 

Lokasi dan tata letak CV Brawijaya Dairy Industry secara 

topografi terletak pada ketinggian ± 700-1700 mdpl, dengan 

kelembapan 60-80%, serta temperatur berkisar antara 19-23˚C. 

Struktur tanah yaitu liat berpasir, batasan yang ada di CV 

Brawijaya Dairy Industry di arah utara adalah jalan raya 

sedangkan di arah timur, selatan, dan barat adalah area 

persawahan. CV Brawijaya Dairy Industry menyewa 2 ruangan 

milik koperasi Mitra Bhakti Makmur, yaitu ruangan produksi dan 

ruangan sebagai gudang penyimpanan alat. 

4.2 Fasilitas Produksi  

Fasilitas produksi yang digunakan di CV Brawijaya Dairy 

Industry adalah sebagai berikut:  

1. Sumber air 

Air sangat dibutuhkan pada proses produksi keju 

mozzarella. Sumber air yang digunakan di CV Brawijaya 
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Dairy Industry adalah sumber mata air dalam tanah. Air 

ini digunakan untuk membersihkan peralatan sebelum 

dan sesudah digunakan. 

2. Sumber energi 

Sumber energi yang sangat utama digunakan di CV 

Brawijaya Dairy Industry adalah listrik. Listrik diperoleh 

langsung dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Listrik 

ini sangat menunjang untuk menghidupkan mesin 

chesse vat, alat mixing, alat stretching, freezer, 

refrigerator, dan alat lainnya yang membutuhkan tenaga 

listrik. 

3. Sarana dan prasarana 

CV Brawijaya Dairy Industry memiliki ruang ganti 

pakaian karyawan dan ruang penyimpanan alat. Fasilitas 

pendukung lainnya untuk proses produksi keju 

mozzarella di CV Brawijaya Dairy Industry yaitu mesin 

dan peralatan produksi. Mesin dan peralatan yang 

digunakan tergolong peralatan yang modern, namun 

juga masih memerlukan tenaga manusia. Beberapa 

mesin dan peralatan yang dimiliki oleh CV Brwijaya Dairy 

Industry adalah chesse vat, stretcher, vacuum sealer, 

alat mixing, refrigerator, freezer, sealer cup, bunsen, 

gelas ukur, kompor, termometer, timbangan, rak 

peralatan, pompa dan panci stainless steel.  
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4.3 Proses Produksi Keju Mozzarella 

Proses produksi keju mozzarella di CV Brawijaya Dairy 

Industry dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu dengan jam 

kerja 07.30-15.00 WIB. Proses produksi dilakukan hanya ketika 

stok keju kurang dari 100 kg. Seperti kegiatan produksi yoghurt, 

karyawan saat memasuki area produksi harus menggunakan 

masker, sandal karet dan ditambah dengan sarung tangan 

nitrile. Standar keju mozzarella menurut USDA (2005) adalah 

memiliki kandungan air 52,0-60,0%, lemak 10,8 %, garam 1,2%, 

pH 5,3, cita rasa a mild pleasing flavor; bodi dan teksturnya 

smooth, pliable, dan tanpa lubang, pada kenampakan tidak ada 

tanda-tanda dicetak, warna putih alami hingga krem muda, 

dapat meleleh dengan sempurna pada suhu 232 °C keju, serta 

memiliki karakteristik kemuluran 3 inci. Proses Produksi keju 

mozzarella dilakukan di ruang utama produksi CV Brawijaya 

Dairy Industry adalah sebagai berikut:  

1. Penerimaan bahan baku 

Bahan baku utama yang digunakan adalah susu 

sapi segar yang diperoleh langsung dari Koperasi Unit 

Desa (KUD) Mitra Bhakti Makmur yang berlokasi di depan 

CV Brawijaya Dairy Industry. Susu dari KUD dalam kondisi 

dingin diangkut menggunakan mobil pick up. Susu 

kemudian dimasukkan ke dalam cheese vat dengan 

menggunakan pompa untuk diproses selanjutnya. Susu 

yang telah diterima tidak perlu dilakukan uji karena 
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standarisasi pengujian terhadap berat jenis (BJ) susu dan 

organoleptik susu telah dilakukan di KUD. 

2. Pasteurisasi dan penambahan renet 

Susu dipanaskan sampai suhu 35°C di dalam 

cheese vat lalu ditambahkan asam sitrat sebanyak 0,05 % 

dari keseluruhan bahan baku. Menurut karyawan bagian 

produksi CV Brawijaya Dairy Industry, keasaman susu 

yang telah sesuai dapat dilihat secara visual, yaitu warna 

krem muda serta dari bau asam yang khas. Pengukuran 

keasaman yang lebih  akurat bisa dilakukan dengan pH 

meter, namun perusahaan tidak menggunakan alat 

tersebut karena rusak sehingga hasilnya kurang akurat. 

Tahap selanjutnya rennet ditambahkan sebanyak 0,025 % 

dari keseluruhan bahan baku. Susu mulai akan koagulasi 

setelah 30 menit, kemudian sedikit terbentuk curd. 

Menurut Budiman dkk (2017), penambahan asam sitrat 

bertujuan untuk menurunkan pH susu, sehingga 

memberikan suasana yang sesuai untuk kerja enzim 

rennet secara optimal.  

3. Pemotongan curd 

Proses penggumpalan protein susu (kasein) menjadi 

curd berlangsung selama 15 menit. Setelah diendapkan 

selama 15 menit, curd ditekan dan dilihat kenampakan 

curd. Jika curd telah dinilai kompak lalu dipotong dengan 2 

pisau tajam. Pisau kiri bermata horizontal dan pisau kanan 



  51 

 

bermata vertikal. Menurut karyawan bagian produksi CV 

Brawijaya Dairy Industry, ciri-ciri curd yang kompak 

apabila sudah terbentuk padatan yang terpisah dari whey 

dengan struktur curd di bawah dan whey di atas 

menyerupai layer. Pengeluaran whey juga dilakukan pada 

proses ini. Menurut Rohmatussolihat dkk (2015) Whey 

adalah  cairan semi-transparan yang tertinggal selama 

proses pengendapan dalam pembuatan keju, whey 

memiliki warna kuning-kehijauan, rasa yang sedikit asam, 

dengan aroma yang agak harum. Proses pengeluaran 

whey dilakukan dengan cara air kran dimasukkan ke 

dalam direct vat secukupnya yang berfungsi untuk 

mengencerkan whey. Pemotongan curd dilakukan 

berulang hingga 7 kali. Tiap kali melakukan pemotongan 

curd didiamkan selama 15 menit lalu whey dibuang. Pada 

tahap kedua hingga ketujuh pemotongan curd disertai 

pembuangan whey tanpa penambahan air kran lagi . 

4. Penambahan bahan tambahan 

Bahan-bahan tambahan yang digunakan adalah:  

a. Pewarna anato 4 ml  

Menurut Sari dkk (2014), penambahan pewarna anato 

berfungsi memperbaiki atau memberi warna pada 

makanan, yaitu warna kuning kecoklatan 
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b. Garam 1 %  

Garam menurut Sunarya dkk (2016)  akan mendorong 

keluar whey dari curd, sehingga dapat digunakan untuk 

mengontrol keasaman curd. 

c. Natrium sitrat dan asam sitrat 1 %  

Penambahan natrium sitrat dan asam sitrat 1 % 

bertujuan untuk meningkatkan kondisi asam yang 

sesuai untuk menghasilkan keju mozzarella dengan 

kemuluran dan kekenyalan yang baik (Rati dkk, 2017). 

d. Sodium tripolyphosphate (STPP) 0,25 %  

Menurut Sumarmono dan Suhartati (2012) 

penambahan bahan STPP sebagai pengontrol pH dan 

menginaktifasi ion logam yang biasanya merusak 

sistem pangan. 

e. Carboxymethyl cellulose (CMC) 0,25 %  

Penambahan bahan CMC sebanyak 0,25 % dari berat 

curd bertujuan supaya tekstur keju mozzarella menjadi 

lebih baik dan maksimal dan sebagai bahan penstabil 

(Purwadi, 2009). 

5. Pencampuran bahan (mixing) 

Pencampuran bahan (mixing) dilakukan dengan 

tujuan untuk meratakan curd dengan bahan-bahan 

tambahan, sehingga didapatkan keju mozzarella dengan 

kualitas seperti yang diinginkan. Pencampuran bahan 

tambahan ini dilakukan dengan menggunakan mixer 
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stainless steel yang dimodifikasi oleh CV Brawijaya Dairy 

Industry sesuai dengan  kebutuhan. 

6. Pemuluran (Stretching) 

Pemasakan curd yang telah dicampur dengan 

bahan-bahan tambahan dilakukan dengan mesin 

stretching. Proses stretching (pemuluran) dan working 

(penekanan) terjadi pada saat pemasakan tersebut, 

sehingga didapatkan keju mozzarella dengan struktur 

berserabut, mulur, kenyal dan lunak. 

7. Pengemasan 

Kemasan keju mozzarella hanya menggunakan 

plastik polyethylene dan pelabelan hanya ditempelkan 

pada kemasan keju mozzarella. Produk tersebut kemudian 

dikemas kembali dengan menggunakan plastik high-

density polyethylene. Sisi kemasan sekunder direkatkan 

dengan sealer, sehingga tidak terjadi kontaminasi saat 

proses distribusi. Produk keju mozzarella dikemas dengan  

ukuran berat yang berbeda-beda yaitu 250g, 1 kg dan 2 

kg. 

8. Penyimpanan 

Penyimpanan produk keju mozzarella yaitu di 

freezer dengan suhu minus 24°C. Lama penyimpanan 

keju mozzarella dalam freezer disarankan tidak lebih dari 

4 bulan. Diagram alir proses pembuatan keju mozzarella 

dapat dilihat pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Diagram alir pembuatan keju mozzarella di CV    
Brawijaya Dairy Industry 
 

Susu murni 800 L

Pemanasan 30-35 ˚C

Pengasaman dan 

Penambahan enzim

Pemotongan curd

Pembuangan whey

Mixing curd

Pemuluran 80˚C

Pengemasan

Penyimpanan di freezer - 

4˚C

Keju Mozzarella

Garam 1%, 

Natrium sitrat 

1%, Asam sitrat 

1%, Annato 

Colorant 4 mL

Asam sitrat 

0,05%,

Enzim rennet 

0,025%
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4.4 Proses Produksi Yoghurt 

Yoghurt drink yang dibuat di CV Brawijaya Dairy Industry 

dikemas dengan menggunakan 2 macam kemasan, yaitu cup 

bervolume 160 ml dan botol bervolume 250 ml. Produksi 

Yoghurt drink kemasan cup dilakukan setiap hari, sedangkan 

untuk kemasan botol diproduksi hanya sesuai pesanan 

konsumen saja. Proses produksi yoghurt drink adalah sebagai 

berikut:  

1. Pembuatan yoghurt plain 

Pembuatan yoghurt plain diawali dengan 

pengambilan bahan baku susu segar di KUD Mitra Bhakti 

Makmur sebanyak ± 40 L. Susu kemudian dipasteurisasi 

hingga suhu 72°C. Pasteurisasi adalah perlakuan panas 

pada suhu yang lebih rendah daripada sterilisasi dan 

biasanya dilakukan pada suhu di bawah titik didih air 

(Syainah dkk, 2014). Menurut Ginting dan Pasaribu 

(2005), pasteurisasi perlu dilakukan untuk mencegah 

berpindahnya penyakit dari susu, mengurangi 

pertumbuhan mikroba dan merusak bakteri patogen. 

Setelah susu dipasteurisai, penurunan suhu dilakukan 

hingga 42°C. Susu  di dalam panci kemudian dipindahkan 

pada wadah kapasitas 13 liter untuk dilakukan inokulasi 

starter. Setiap wadah diinokulasi starter yoghurt sebanyak 

250 ml. Menurut Jaya (2011), pembuatan yoghurt secara 

komersial banyak dilakukan dengan menggunakan dua 
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jenis starter bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Fermentasi 

lalu dilakukan selama 24 jam pada suhu ruang kemudian 

yoghurt plain disimpan di refrigerator pada suhu 4°C.  

2. Sterilisasi alat produksi yoghurt drink 

Setelah susu difermentasi selama 24 jam, dan 

disimpan dalam refrigerator suhu 4°C selama 24 jam 

maka terbentuklah yoghurt plain. Sebelum mulai bekerja 

dengan yoghurt plain, sterilisasi alat-alat yang diperlukan 

dilakukan menggunakan alkohol 70% dan tisu bersih. 

Menurut Wakhidah dkk (2017), sterilisasi perlu dilakukan 

sebagai tindakan pencegahan kontaminasi mikroba 

terhadap produk. 

3. Pengadukan dan penyaringan yoghurt plain 

Yoghurt plain yang sudah difermentasi diaduk, 

pengadukan dilakukan untuk menghasilkan yoghurt yang 

memiliki kekentalan merata. Setelah pengadukan 

dilakukan, yoghurt disaring ke dalam 2 wadah yang 

berkapasitas masing-masing 13 liter. Penyaringan 

dilakukan agar diperoleh tekstur yoghurt yang lebih halus. 

Dalam proses ini diusahakan agar lingkungan sekitar 

tempat pengadukan dan penyaringan tetap steril yaitu 

dengan cara menyalakan api kecil menggunakan bunsen 

burner. Menurut Utami dkk (2010) sterilisasi dilakukan 
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untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan di udara 

sekitar.  

4. Penambahan bahan tambahan air, perisa dan pewarna 

Perbandingan campuran antara yoghurt dengan air 

adalah yoghurt 6 liter : air 5 liter. Perisa sekaligus pewarna 

makanan yang dikehendaki dicampur dengan air 

sebanyak 10% dari air yang ditambahkan sebelumnya 

kemudian dicampur dan diaduk secara merata ke dalam 

yoghurt.  

5. Penambahan stabilizer 

Sebelum yoghurt plain dimasak, stabilizer 

ditambahkan sebanyak 30 gr. Stabilizer adalah substansi 

yang mampu menghasilkan suspensi yang stabil dari dua 

cairan yang tidak dapat bercampur secara alami 

(Chairunnissa dkk, 2017). Menurut Hafsah dan Atriana 

(2012), fungsi utama dari penambahan stabilizer pada 

yoghurt adalah menstabilisasi globula lemak, 

menyeragamkan struktur, memperbaiki dan menjaga 

kualitas, memperpanjang daya simpan, serta untuk 

mendapatkan body dan tekstur yang optimum. 

6. Pemasakan yoghurt drink dan penambahan gula 

Setelah menambahkan stabilizer, yoghurt drink 

dimasak hingga suhu 70°C. Pada saat suhu yoghurt 

mencapai 50°C, gula pasir sebanyak 1,5 kg ditambahkan 

untuk menambah cita rasa dan mengurangi rasa asam 
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pada yoghurt. Penambahan gula dilakukan pada saat 

suhu mencapai 50°C adalah agar gula tersebut larut lebih 

cepat. 

7. Pengemasan dan pelabelan 

Tahap selanjutnya adalah hot filling yoghurt drink ke 

dalam cup PP 160 ml dan botol PP 250 ml. Pengemasan 

dalam cup ini disegel dengan cup sealer kemudian segera 

dimasukkan dalam cold waterbath untuk mendinginkan 

produk secara cepat. Setelah suhu dirasa tidak terlalu 

hangat, produk ditiriskan dari waterbath kemudian 

dikeringkan dengan kain dan ditempeli stiker sebagai 

label. 

8. Pencetakan tanggal kadaluarsa dan penyimpanan 

Setelah yoghurt drink diberi label, tanggal 

kadaluarsanya dicetak pada label tersebut menggunakan 

pad printing machine. Yoghurt drink yang sudah dicetak 

tanggal kadaluarsanya kemudian dimasukkan dan ditata 

dalam refrigerator bersuhu 4°C selama 24 jam sebelum 

didistribusikan. Daya simpan yoghurt drink adalah 3 bulan 

jika disimpan dalam refrigerator bersuhu 4°C. CV 

Brawijaya Dairy Industry penjual produk yoghurt kemasan 

cup PP 160 ml Rp. 3500/cup. Yoghurt drink dalam 

kemasan botol PP 250 ml dijual dengan harga Rp. 

7500/botol. Pendistribusian yoghurt yang disimpan dalam 

refrigerator dilakukan menggunakan box dari bahan 
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styrofoam ukuran 75 x 43 x 40 cm dengan ketebalan 3 cm. 

Yoghurt secara rutin setiap hari dipindahkan sebanyak 

125 cup dari refrigerator ke box. Diagram alir pembuatan 

yoghurt drink dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2  Diagram alir pembuatan yoghurt di CV  Brawijaya 
Dairy Industry 

Yoghurt Plain

Penyaringan

Penambahan air 850 ml per 1 liter 

yoghurt plain

Penambahan perasa/pewarna

Stabilizer 30 gr

Pemasakan yoghurt 70-72 ˚C

Pengemasan dan Pelabelan

Pencetakan tanggal kadaluwarsa

Penyimpanan refrigerator

Yoghurt drink

Penambahan 

gula 1,5 Kg pada 

suhu 50 ˚C

Stabilizer 30 

gr
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4.5 Penilaian Penerapan Aspek-Aspek Good Manufacturing 
Practices (GMP) 

Penilaian penerapan GMP dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner dengan rincian pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. 

Tabel 4.1 Nilai Penerapan GMP pada CV Brawijaya Dairy 
Industry 

No Ruang Lingkup 

Hasil Penilaian Penerapan 
GMP (%) 

Rata-
rata 

Karyawan Atasan Peneliti 

1 Lokasi dan 
Lingkungan 

95 86,6 70 83,8 

2 Bangunan dan 
Fasilitas 

85 85 75 81,6 

3 Peralatan produksi 90 90 90 90 
4 Supali air atau 

Sarana 
Penyediaan Air 

75 75 61,6 70,5 

5 Fasilitas dan 
Kegiatan Higiene 
dan Sanitasi 

95 92 80 89 

6 Pengendalian 
Hama 

90 94,2 77,1 87,1 

7 Kesehatan dan 
Higiene Karyawan 

90 91,4 77,1 86,1 

8 Pengendalian 
Proses 

87 87 87 87 

9 Pelabelan Pangan 90 90 90 90 
10 Penyimpanan 84,2 80 74,2 79,4 
11 Pengawasan oleh 

Penanggungjawab 
74,2 74,2 74,2 74,2 

12 Penarikan Produk 75 75 55 68,3 
13 Dokumentasi dan 

Pencatatan 
90 90 65 81,6 

14 Pelatihan 
Karyawan 

100 100 100 100 

Rata-rata Penerapan 
GMP 

87,1 86,4 76,8 83,4 
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Hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan 

perbedaan antara karyawan, atasan, dan peneliti. Hasil tertinggi 

hingga yang terendah secara berurutan yaitu, menurut 

karyawan 87,1% lalu menurut atasan 86,4% dan peneliti 

sebesar 76,8%. Hasil penilaian menunjukkan bahwa penerapan 

sudah memenuhi standar (>60%). Hal ini karena telah ada 

kesadaran dari pihak industri akan pentingnya higienitas dalam 

proses produksi terutama produk olahan susu akan sangat 

rentan apabila proses produksi dilakukan dengan kurang 

higienis. Karyawan telah mengikuti pelatihan sanitasi higiene 

dan berkelanjutan walaupun masih sederhana sehingga nilai 

penerapan GMP memenuhi standar pada aspek-aspek yang 

berhubungan langsung dengan bahan baku dan proses. 

Penerapan GMP CV Brawijaya Dairy Industry adalah 

sebagai berikut:  

1. Lokasi dan Lingkungan Produksi 

Jalan menuju CV Brawijaya Dairy Industry terbuat dari 

semen dan dilapisi conblock yang dalam keadaan baik. Saluran 

pembuangan air berjalan dengan baik mengalir langsung ke 

sungai sehingga tidak menyebabkan genangan air pada saat 

hujan. Lokasi CV Brawijaya Dairy Industry berada di dataran 

tinggi sehingga bebas dari bencana banjir. Lokasi di pinggir 

Jalan Raya Junrejo, tetapi tidak di luar pemukiman penduduk, 

sehingga memudahkan akses kendaraan. Lokasi dan 
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lingkungan CV Brawijaya Dairy Industry dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 

Gambar 4.3 Lokasi dan Lingkungan CV Brawijaya Dairy 

Industry 

Hasil penilaian aspek ini yang diperoleh menurut peneliti 

70%; menurut atasan 86,6% dan menurut karyawan adalah 

95%. Hal ini menunjukkan rata-rata penilaian yang diperoleh 

berada pada skala penilaian 80-89,9% dengan kategori Baik. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS (Lampiran 11) seluruh nilai 

signifikansi perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple 

Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada 

perbedaan signifikan antar penilaian.  Menurut Suryaningrum 

(2016), lokasi produksi harus dalam kondisi yang higienis dan 

lingkungan saniter jauh dari pembuangan sampah, penumpukan 

barang bekas dan pekarangan yang tidak terpelihara. CV 

Brawijaya Dairy Industry sudah memenuhi standar sesuai 

dengan syarat ditentukan untuk standar industri menengah ke 

bawah. 
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2. Bangunan dan Fasilitas 

Lantai CV Brawijaya Dairy Industry pada ruang produksi, 

kantor dan penyimpanan terbuat dari keramik. Konstruksi lantai 

kurang memenuhi standar karena pertemuan lantai dan dinding 

yang bersudut mati menyebabkan sulitnya proses pembersihan. 

Kemiringan lantai sudah disesuaikan mengarah dengan saluran 

pembuangan pada ruang produksi sehingga tidak terdapat air 

yang menggenang. Lantai yang berbahan keramik dapat mudah 

dibersihkan dan tahan terhadap bahan kimia, tetapi agak licin 

apabila pembersihan yang dilakukan tidak maksimal, lantai yang 

licin dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.  

Gambar 4.4 Lantai ruang produksi 

Dinding ruang produksi rata, tidak mengelupas, dan 

berwarna putih terang tetapi belum dilapisi keramik. Menurut 

Permentan (2008) syarat ketinggian dinding yang harus tahan 

air yaitu 2 meter. Kondisi dinding di perusahaan masih berupa 

tembok saja sehingga ada kemungkinan dapat menyerap air 
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dan sulit dibersihkan. Atap berbahan asbes yang berwarna putih 

terang dan tidak terdapat lubang namun melihat jenis yang 

dipakai masih ada kemungkinan menimbulkan debu atau sudut-

sudut yang sulit dibersihkan dan dapat menyerap air. Konstruksi 

langit-langit terbuat dari plafon dengan kerangka galvalum 

dengan ketinggian 5 meter dari lantai. 

Pintu pada ruang produksi terbuat dari bahan kaca 

tempered sehingga tidak menyerap air. Pintu juga dapat 

berfungsi dengan baik atau dapat dibuka dan ditutup. Pada 

pintu dilengkapi dengan tirai plastik yang berfungsi menghambat 

masuknya serangga atau benda asing lainnya. Jumlah jendela 

pada ruang produksi  sebanyak 6 buah. Sebuah lubang udara 

yang dilengkapi dengan fan digunakan juga untuk 

memperlancar sirkulasi udara. Air Conditioner (AC) juga 

digunakan untuk membantu mengatur suhu udara ruangan dan 

membantu sirkulasi udara. Ruang produksi sudah dilengkapi 

lampu yang cukup sehingga kondisi ruangan cukup terang. 

Setiap lampu diberi penutup untuk mencegah bahaya fisik ketika 

pecah. Bangunan CV Brawijaya Dairy Industry berada dalam 

satu kompleks dengan koperasi Mitra Bhakti Makmur. terdapat 2 

ruang di CV Brawijaya Dairy Industry, yaitu ruang produksi dan 

penyimpanan. 
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               (a)                                        (b) 

                                       (c) 

Gambar 4.5 Fasilitas dan bangunan CV Brawijaya Dairy 

Industry : (a) langit-langit, (b) pintu ruang produksi, (c) dinding 

ruang produksi  

Hasil penilaian pada aspek ini menurut karyawan adalah 

85% menurut atasan adalah 85% dan peneliti adalah 75% hasil 

penilaian tersebut menunjukkan bahwa peralatan dan mesin 

yang digunakan pada proses produksi sudah memenuhi standar 

yang ditetapkan dengan skala penilaian 80-89,9% dengan 

kategori Baik. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil 

dengan menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 
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signifikan antar penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan 

dan fasilitas sudah memenuhi standar dengan terpenuhi tapi 

dengan catatan perbaikan. Menurut Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia (2002), bahwa syarat bangunan sebuah 

industri adalah kuat, terpelihara, bersih dan tidak 

memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan serta 

kecelakaan dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan jumlah karyawan. Kondisi bangunan CV Brawijaya Dairy 

Industry sudah memenuhi syarat, namun perlu dilakukan 

perbaikan terhadap jenis kassa yang digunakan untuk jendela. 

Kassa tersebut sebaiknya diganti dengan strimin karena kassa 

yang digunakan selama ini terbuat dari plastik. 

 

3. Peralatan Produksi 

Jenis mesin dan peralatan yang digunakan pada proses 

produksi yoghurt dan keju mozzarella di CV Brawijaya Dairy 

Industry adalah bersifat otomatis, semi otomatis dan manual. 

Peralatan yang digunakan pada proses produksi di CV 

Brawijaya Dairy Industry ditunjukkan pada Lampiran 9. Menurut 

Hawa (2017) suatu industri yang bergerak di bidang pengolahan 

harus memiliki peralatan pengolahan yang sesuai dengan syarat 

yaitu dengan tidak mudah berkarat, mudah dibersihkan, dan 

dilengkapi petunjuk penggunaan agar aman saat digunakan. 

Selain itu juga perlatan harus dijaga dan diperlukan 

pembersihan secara efektif, karena peralatan yang kurang 
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bersih atau masih mengandung mikroba dapat membuat produk 

cepat rusak. Peralatan dan mesin yang digunakan pada proses 

produksi merupakan peralatan mesin yang bebas kontaminasi 

dan tidak terdapat kerusakan seperti berkarat atau 

terkelupasnya cat lapisan mesin yang dapat membahayakan 

produk. Pelaksanaan pembersihan alat dan mesin produksi 

yang dilakukan pada CV Brawijaya Dairy Industry sudah 

berjalan dengan baik dengan melakukan pembersihan setiap 

hari sebelum dan sesudah proses produksi berlangsung.  

Hasil penilaian penerapan GMP pada aspek peralatan produksi 

menurut karyawan, atasan, maupun peneliti adalah 90%. Hasil 

penilaian tersebut menunjukkan bahwa peralatan dan mesin 

yang digunakan pada proses produksi sudah memenuhi standar 

dengan skala penilaian 90-94,9% dengan kategori Sangat Baik. 

Menurut Fajriansyah (2006), salah satu penunjang produksi 

dalam mencapai program sanitasi adalah melakukan kegiatan 

sanitasi pada semua peralatan produksi secara berkala agar 

terhindar dari kontaminasi. 

 

4. Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air 

 Air yang digunakan di CV Brawijaya Dairy Industry untuk 

proses produksi maupun konsumsi berasal dari air pegunungan 

yang bersih dan jumlah yang dimiliki sudah mencukupi seluruh 

kebutuhan proses produksi. Pipa aliran air diletakkan di bawah 

bangunan. Air yang berasal dari sumber tersebut digunakan 
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untuk semua aktivitas pada CV Brawijaya Dairy Industry. 

Menurut Surya dkk (2013), sumber air terbaik adalah air 

pegunungan karena bebas dari polutan. Hermansyah (2008) 

menambahkan, air yang baik untuk digunakan sebagai bahan 

makanan maupun minuman antara lain adalah tidak berwarna, 

tidak berasa, bersih dan jernih, tidak mengandung logam dan 

memiliki derajat kesadahan nol. 

Hasil penilaian pada aspek Suplai Air atau Sarana 

Penyediaan Air ini menurut karyawan 75%, menurut atasan 

75%, dan peneliti 61,6%. Berdasarkan penilaian yang dilakukan 

dapat dilihat bahwa pada aspek ini sudah memenuhi standar 

dengan skala penilaian 60-79,9% dengan kategori Cukup Baik. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Kekurangan aspek ini di CV Brawijaya 

Dairy Industry adalah belum ada pemisahan pipa atau saluran 

air untuk pemakaian air pada ruang produksi dengan pipa atau 

saluran air untuk ruangan yang bukan produksi. Pihak CV 

Brawijaya Dairy Industry juga belum melakukan pengecekan 

kualitas air pada sumber air yang berasal dari pegunungan. 
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5. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi 

Fasilitas higene dan sanitasi yang ada di CV Brawijaya 

Dairy Industry secara umum telah tersedia dengan baik. 

Fasilitas sanitasi yang disediakan di CV Brawijaya Dairy 

Industry dapat dilihat pada Lampiran 10. Toilet yang ada juga 

sudah sesuai dengan standar dengan letaknya yang jauh dari 

ruang produksi dan bersih karena selalu dibersihkan  sehingga 

tidak ada bau yang dapat menganggu aktivitas produksi, kondisi 

toilet dapat dilihat pada Gambar 4.5. Jumlah toilet di CV 

Brawijaya Dairy Industry ada 2 dengan 2 jamban dan 2 

peturasan (urinoir) untuk 13 karyawan. Menurut Ristyanadi dkk 

(2012), persyaratan yang dianjurkan untuk 1-24 karyawan 

adalah 1 jamban dan 1 peturasan (urinoir). Tambahan 1 jamban 

dan 1 peturasan harus disediakan untuk setiap tambahan 50 

karyawan. Menurut Surono (2016), pengadaan fasilitas sanitasi 

merupakan salah satu cara memelihara kualitas lingkungan 

industri sehingga perlu dilengkapi terutama pada industri 

pangan. Beberapa fasilitas sanitasi di CV Brawijaya Dairy 

Industry ada yang belum tersedia, seperti sepatu boots khusus 

produksi. Sandal khusus ruang produksi memang sudah 

disediakan, tetapi lebih baik jika menggunakan alas kaki yang 

tertutup. Fasilitas yang belum ada lainnya adalah ruang khusus 

ganti. Hal ini karena keterbatasan ruangan dan biaya bagi CV 

Brawijaya Dairy Industry untuk memenuhi fasilitas secara 

keseluruhan. 
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Kegiatan higiene dan sanitasi yang dilakukan di CV 

Brawijaya Dairy Industry adalah sebagai berikut:  

a. Sanitasi bahan baku 

Sanitasi bahan baku dilakukan dengan tujuan 

melindungi bahan baku dari bahaya-bahaya bahan kimia 

atau pertumbuhan mikroorganisme patogen dan 

pembentukan toksin (Susianawati, 2007). CV Brawijaya Dairy 

Industry melakukan sanitasi bahan baku utama dengan cara 

mencegah kontaminasi susu sapi dengan menerapkan 

sanitasi pada alat yang bersentuhan dengan susu upaya 

sanitasi juga ditujukan untuk menjamin kebersihan susu sapi 

itu sendiri agar susu yang ada bersih dan bebas dari 

kontaminasi mikroba. Jumlah bakteri yang terdapat dalam 

susu sapi bergantung pada kesehatan dan kebersihan sapi 

perah serta penanganan susu sapi. Susu dari KUD Mitra 

Bhakti Makmur sebelumnya telah didinginkan di cooling unit 

untuk memberikan cold shock sehingga sebagian bakteri 

akan mati. Setelah perusahaan menerima susu, perusahaan 

langsung melakukan pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan 

hingga suhu mencapai 71oC pada produk yoghurt dan suhu 

35oC untuk keju mozzarella.  

b. Sanitasi bangunan  

Sanitasi bangunan dilakukan dengan tujuan mencegah 

kontaminan yang berasal dari bangunan (Dewanti, 2012). CV 

Brawijaya Dairy Industry melakukan sanitasi bangunan 
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dengan cara menyapu dan mengepel lantai sebelum dan 

sesudah proses produksi. Tempat sampah dan sandal 

khusus ruang produksi disediakan pada ruang produksi untuk 

menjaga kondisi lingkungan produksi tetap terjaga. Proses 

pembersihan langit-langit ruang produksi dilakukan setiap 1 

minggu sekali. Air Conditioner (AC) dipasang agar sirkulasi 

udara tetap terjaga (Rahayu, 2010). Perusahaan juga selalu 

segera menutup pintu ruang produksi agar proses produksi 

tidak terkontaminasi dari luar ruangan. 

c. Sanitasi peralatan dan mesin 

Proses sanitasi peralatan dan mesin dilakukan pada 

saat persiapan alat produksi. Hal tersebut dilakukan lebih 

kurang 1 jam sebelum penerimaan bahan baku. Sanitasi 

yang dilakukan di CV Brawijaya Dairy Industry adalah 

sanitasi dengan alkohol, sanitasi dengan air panas 

(mendidih) dan sanitasi dengan pencucian menggunakan 

teepol. Sanitasi dengan menggunakan alkohol digunakan 

untuk alat-alat yang kecil seperti, termometer, wadah plastik, 

dan pengaduk dengan cara disemprot alkohol dan dilap 

dengan tisu sekali pakai. Sanitasi dengan air panas 

(mendidih) digunakan untuk alat yang susah dijangkau 

pembersihannya, contohnya adalah selang panjang. Sanitasi 

dengan pencucian menggunakan teepol digunakan untuk alat 

yang besar seperti cheese vat,mixer, dan stretcher  
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d. Sanitasi lingkungan  

Sanitasi lingkungan dilakukan dengan tujuan 

mengontrol kontaminan yang berasal dari luar (Aritonang, 

2011). Air yang cukup dan saluran pembuangan yang baik 

diperlukan supaya kegiatan sanitasi berjalan dengan lancar. 

Sanitasi lingkungan dilakukan dengan selalu menjaga 

lingkungan produksi tetap bersih. Cara yang dilakukan 

adalah dengan membersihkan ruang produksi sebelum  dan 

sesudah proses produksi. Bahan-bahan pembuat yoghurt 

ataupun keju yang jatuh dan berserakan akan selalu 

dibersihkan  dan dibuang ke tempat sampah. Tempat 

sampah diletakkan tidak terlalu berdekatan dengan ruang 

produksi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran 

pada proses produksi.  

e. Sanitasi tenaga kerja  

Sanitasi tenaga kerja dilakukan dengan tujuan 

mencegah kontminasi yang berasal dari mikroba yang 

dibawa oleh tubuh manusia (Astuti, 2013). Sanitasi tenaga 

kerja dilakukan dengan cara karyawan membersihkan diri 

sebelum masuk ke ruang produksi. Setiap pekerja bagian 

produksi wajib cuci tangan sebelum dan sesudah proses 

produksi. Karyawan juga diharapkan selalu menjaga sikap 

selama proses produksi berlangsung dengan cara tidak 

mengobrol, tidak memakai perhiasan, makan, minum, dan 

aktivitas lainnya yang dapat menganggu proses produksi. 



  74 

 

Hasil penilaian aspek ini menurut karyawan 95%, menurut 

atasan 92%, dan peneliti 80%. Hasil penilaian menunjukkan 

bahwa aspek ini sudah memenuhi standar dengan skala 

penilaian 90-94,9% kategori Sangat Baik karena fasilitas 

sanitasi dan alat pelindung diri (APD) sudah cukup lengkap. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Kekurangan yang ada hanyalah 

konsistensi pemakaian APD selama proses produksi 

berlangsung. Karyawan terkadang tidak memakai APD, seperti 

sarung tangan atau pelindung kepala dengan alasan 

kenyamanan. Hal tersebut cukup berbahaya mengingat bagian 

tubuh manusia dapat menjadi media cemaran yang dapat 

mengkontaminasi produk. Karyawan dalam kondisi nyata belum 

dapat menjaga sikap sepenuhnya. Karyawan satu dan lainnya 

masih cukup sering ditemukan saling mengobrol selama proses 

produksi berlangsung. 
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       Gambar 4.5 Kondisi toilet di CV Brawijaya Dairy Industry 

 

6. Pengendalian Hama 

Teknik pengendalian hama di CV Brawijaya Dairy Industry 

adalah dengan cara membersihkan seluruh fasilitas produksi 

setiap pagi sebelum proses produksi dimulai. Pengendalian 

hama juga dilakukan dengan cara pemasangan jebakan tikus 

dan serangga seperti lalat maupun kecoak. Selama ini hewan 

yang ditemukan selama proses produksi adalah serangga 

seperti, lalat dan nyamuk. Pemasangan kasa juga dilakukan 

untuk mencegah serangga dari luar ruang produksi masuk 

melalui lubang ventilasi dan jendela. Kasa yang digunakan 

terbuat dari plastik. 

Hasil penilaian pada aspek ini menurut karyawan 90%; 

menurut karyawan 94,2%; dan peneliti 77,1%. Berdasarkan 

penilaian tersebut menunjukkan bahwa teknik pengendalian 

hama yang dilakukan CV Brawijaya Dairy Industry sudah 

memenuhi standar pada skala penilaian 80-89,9% dengan 

kategori Baik. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil 
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dengan menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Hal ini dibuktikan dengan sudah tidak 

ditemukannya hama yang berkeliaran seperti hewan mamalia, 

unggas, dan serangga pada proses produksi. Hanya satu 

serangga yang kadang ditemukan yang dapat masuk pada saat 

pintu ruang produksi terbuka. Hewan yang ada di lingkungan 

luar perusahaan adalah kucing milik warga sekitar yang tidak 

dapat masuk ruang produksi. Menurut Ambarsari dan Sarjana 

(2008), semakin tinggi pelaksanaan pengendalian hama yang 

dilakukan, maka tingkat kontaminasi yang akan terjadi akan 

semakin kecil. CV Brawijaya Dairy Industry sebaiknya 

menggunakan kasa strimin agar lebih mudah dalam melakukan 

pembersihan serta sirkulasi udara tetap ada. Penggantian kasa 

secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan. 

 

7. Kesehatan dan Higiene Karyawan 

Kondisi nyata pada CV Brawijaya Dairy Industry terkait 

dengan aspek ini adalah sebagai berikut:  

a. Kesehatan Karyawan 

Karyawan yang sakit diberi ijin untuk tidak masuk 

bekerja sampai benar-benar sembuh total dikarenakan akan 

membahayakan apabila virus atau bakteri terpapar pada 

produk pangan serta dapat menularkan kepada karyawan  
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yang lain. Menurut Ristyanadi (2014), kesehatan dan 

kebersihan pekerja yang terlibat dalam pengolahan makanan 

sangat perlu mendapat perhatian untuk menjamin keamanan 

makanan, serta untuk mencegah terjadinya penyebaran 

penyakit melalui makanan. Tiga kelompok penderita yang 

tidak boleh dilibatkan dalam penanganan makanan yaitu 

penderita infeksi saluran pencernaan, pernafasan, dan 

penyakit kulit. 

b. Kebersihan Karyawan 

Pakaian yang dikenakan oleh karyawan bukan 

merupakan pakaian khusus melainkan pakaian yang dimiliki 

karyawan dari rumah dengan syarat bersih. Perlengkapan 

alat pelindung diri (APD) yang disediakan oleh perusahaan 

antara lain masker, jas khusus produksi, penutup kepala, 

sarung tangan, dan sandal khusus ruang produksi, 

pemakaian APD oleh karyawan dapat dilihat pada Gambar 

4.6. Pemakaian belum konsisten untuk dilakukan karena para 

karyawan berkurang rasa nyamannya pada saat 

mengenakan APD. Sebelum dan sesudah produksi maupun 

setelah dari luar ruang produksi, karyawan mencuci tangan 

terlebih dahulu pada wastafel yang berada di depan ruang 

produksi. Sebelum bersentuhan dengan produk, tangan 

karyawan juga terlebih dahulu disemprot dengan alkohol.  

Berdasarkan hasil penilaian pada aspek ini menurut 

karyawan adalah 90%; menurut atasan adalah 91,4% dan 
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peneliti adalah 77,1% berdasarkan penilaian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan pada aspek ini telah memenuhi 

standar dengan skala penilaian 80-89,9% kategori Baik. 

Karyawan merupakan pihak yang berperan penting dalam 

proses produksi karena bersentuhan secara langsung dengan 

proses sehingga kegiatan sanitasi perlu ditekankan 

pelaksanaannya pada karyawan. Menurut Prahiawan (2014),  

pelaksanaan sanitasi akan mendukung motivasi kerja dan 

produktivitas karyawan dalam bekerja dengan lingkungan dan 

kondisi karyawan menjadi lebih nyaman. Kegiatan sanitasi 

karyawan di CV Brawijaya Dairy Industry masih perlu 

peningkatan lagi, terutama pada kesadaran dan konsistensi 

karyawan dalam menggunakan alat pelindung diri untuk 

mencegah terjadinya paparan kontaminasi dari tubuh manusia 

pada produk pangan. Pihak manajemen CV Brawijaya Dairy 

Industry juga perlu menegaskan agar karyawan tidak melakukan 

kegiatan lain selain produksi seperti mengobrol pada saat 

proses produksi berlangsung.  
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Gambar 4.6 Penerapan APD di CV Brawijaya Dairy Industry 

8. Pengendalian Proses pengadaan bahan baku dan 

kemasan 

Kondisi nyata pada CV Brawijaya Dairy Industry terkait 

dengan aspek ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian proses pengadaan bahan baku 

Bahan baku yang digunakan di CV Brawijaya Dairy 

Industry dalam proses pembuatan keju mozzarella dan 

yoghurt drink adalah susu segar yang didapatkan langsung 

dari KUD Mitra Bhakti Makmur. Pengendalian proses bahan 

baku ini dilakukan saat susu dialirkan dari tangki 

menuju cheese vat. Selang panjang yang digunakan untuk 

mengalirkan susu tersebut telah dialiri dengan air panas 

sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk sterilisasi agar tidak 

terjadi kontaminasi antara susu dengan dinding selang. Susu 

dari KUD sebelumnya juga telah didinginkan di cooling unit 

untuk memberikan cold shock sehingga sebagian bakteri 
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akan mati. Setelah perusahaan menerima susu, perusahaan 

langsung melakukan pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan 

hingga suhu mencapai 71oC pada produk yoghurt dan suhu 

35oC untuk keju mozzarella. Untuk bahan pendukung serta 

enzim pembuatan yoghurt dan keju mozzarella lainnya 

disimpan di tempat terpisah. Bahan tersebut sudah 

berstandar serta kemasan yang digunakan juga aman.  

b. Pengendalian proses pengadaan kemasan 

Perbaikan pengendalian proses produksi sudah 

dilakukan sedikit demi sedikit yang ditinjau langsung oleh 

pemilik CV Brawijaya Dairy Industry dan bagian produksi 

sehingga proses produksi tetap berjalan terarah walaupun 

pemahaman karyawan mengenai pengendalian proses masih 

kurang. Menurut BPOM (2012), proses produksi harus 

dikendalikan dengan benar untuk menghasilkan produk yang 

bermutu dan aman. Pengendalian proses dilakukan dengan 

penetapan spesifikasi bahan baku, penetapan jenis, ukuran, 

dan spesifikasi kemasan, serta penetapan keterangan 

lengkap tentang produk yang akan dihasilkan.  

Hasil penilaian pada aspek ini baik menurut karyawan, 

atasan, dan peneliti adalah sebesar 87%. Berdasarkan 

perhitungan uji beda nyata terkecil dengan menggunakan 

software SPSS seluruh nilai signifikansi perlakuan penilaian 

responden pada tabel Multiple Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 

5%) sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar penilaian. 
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Berdasarkan penilaian tersebut menunjukkan bahwa 

pengendalian proses pengadaan bahan baku dan kemasan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah memenuhi standar 

pada skala penilaian 80-89,9% dengan kategori Baik. 

Pengendalian proses perlu dilakukan secara berkelanjutan 

untuk mengontrol kualitas bahan baku dan kemasan hingga 

produk jadi yang siap untuk didistribusikan. Menurut Ahman 

(2007), pengendalian tidak hanya pada bagian pengadaan saja 

tapi juga bagian penyimpanan baik pada bahan baku, bahan 

kemasan, lokasi penyimpanan, sampai dengan biaya. Oleh 

karena itu, pembentukan tim khusus dalam pengendalian 

proses perlu untuk dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. 

 

9. Pelabelan Pangan 

Label pangan yang tertera pada kemasan yoghurt dan 

keju mozzarella terdiri dari beberapa informasi kepada 

konsumen. Informasinya adalah nama produk, lambang MUI, 

kode produksi dan tanggal produksi, komposisi, berat dan isi 

bersih. Pelabelan pangan harus jelas dan informatif untuk 

memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah, dan 

mengkonsumsi. Menurut BPOM (2012) kode produksi 

diperlukan untuk penarikan produk apabila diperlukan. Label 

pangan harus tertera hal penting yang dapat memberikan 

informasi yang memberikan keyakinan kepada konsumen 

bahwa produk tersebut aman. Label pada yoghurt drink tertera 
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nama produk, komposisi, serta berat bersih, sedangkan label 

pada keju mozzarella tertera  nama produk, komposisi, dan 

berat bersih, dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

Hasil penilaian yang telah dilakukan pada aspek ini 

menurut karyawan, atasan, dan peneliti adalah sebesar 90% 

sehingga menunjukkan bahwa pada aspek ini telah memenuhi 

standar pada skala penilaian 90-94,9% dengan kategori Sangat 

Baik. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Peraturan Pemerintah tahun 1999 

menjelaskan bahwa label pangan sebaiknya sekurang-

kurangnya dilengkapi dengan nama produk, komposisi, berat 

bersih, nama dan alamat pihak produksi, dan tanggal 

kadaluarsa. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pada label pangan CV Brawijaya Dairy Industry sudah 

memenuhi standar yang ada. 

Gambar 4.7 Label pada kemasan keju mozzarella dan yoghurt 
drink 
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10. Penyimpanan 

Penyimpanan dilakukan dengan menyatukan bahan yang 

sejenis serta membedakan bahan yang berbeda sifat dan 

fungsi. Berdasarkan pengamatan pada CV Brawijaya Dairy 

Industry, penyimpanan terhadap bahan dan produk dilakukan di 

tempat yang terpisah dengan ruangan produksi. Bahan-bahan 

untuk produksi diletakkan pada sebuah ruangan dan diberi alas 

pallet agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Bahan 

untuk produk yoghurt dan keju mozzarella disimpan di 

refrigerator dan freezer. Perlakuan khusus untuk penyimpanan 

bahan-bahan produksi tidak dilakukan oleh pihak CV Brawijaya 

Dairy Industry. Penyimpanan bahan berbahaya dilakukan pada 

ruangan terpisah dari bahan baku dan tambahan produksi. 

Penyimpanan label dan kemasan disimpan berada pada satu 

ruangan dengan bahan produksi, sedangkan peralatan produksi 

disimpan dalam ruang produksi. CV Brawijaya Dairy Industry 

tidak melakukan penyimpanan bahan baku utama karena 

produk susu apabila disimpan akan menurunkan kualitas dari 

bahan baku tersebut. Susu sebagai bahan baku dipasok setiap 

hari dari KUD Mitra Bhakti Makmur yang disetor oleh peternak 

sekitar industri setiap hari. CV Brawijaya Dairy Industry hanya 

perlu memberi perlakuan khusus pada bahan baku sebelum 

proses produksi dimulai, yaitu susu dari KUD sebelumnya 

didinginkan di cooling unit untuk memberikan cold 

shock sehingga sebagian bakteri akan mati. Setelah pihak CV 
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Brawijaya Dairy Industry menerima susu, langsung dilakukan 

proses pasteurisasi. 

Pihak CV Brawijaya Dairy Industry lebih memperhatikan 

kondisi ruangan penyimpanan, seperti membersihkan ruangan 

setiap hari agar tidak merusak kualitas bahan tambahan yang 

disimpan, suhu penyimpanan disesuaikan dengan sifat bahan, 

serta selalu merapikan tempat penyimpanan. Menurut BPOM 

(2012), penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu 

keamanan bahan dan produk pangan yang diolah. 

Penyimpanan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian 

yang disesuaikan dengan jenis sifat bahan tersebut. 

Penyimpanan yang dilakukan terdiri atas penyimpanan bahan 

berbahaya, penyimpanan label dan kemasan serta 

penyimpanan peralatan. Kondisi tempat penyimpanan dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 

Hasil penilaian pada aspek penyimpanan menurut 

karyawan adalah 84,2%; atasan sebesar 80%; dan peneliti 

sebesar 74,2%, hal ini menunjukkan bahwa pada aspek ini telah 

memenuhi standar pada skala penilaian 60-79,9% dengan 

kategori Cukup Baik. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata 

terkecil dengan menggunakan software SPSS seluruh nilai 

signifikansi perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple 

Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada 

perbedaan signifikan antar penilaian. Menurut Herawati (2008), 

kriteria wadah penyimpanan bahan-bahan produksi disesuaikan 
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dengan sifat bahan itu sendiri. Kondisi lingkungan, suhu, 

pencahayaan dan lainnya perlu dipertimbangkan dalam 

penyimpanan bahan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

penyimpanan bahan dan perlakuan sudah dilakukan dengan 

baik, namun masih perlu perbaikan dalam penanganan bahan 

ataupun produk yang ada. 

             (a)                        (b)                             (c)                                    

 
Gambar 4.8 Tempat penyimpanan : (a) tempat penyimpanan 
bahan pendukung, (b) tempat penyimpanan produk jadi 
(freezer), (c) tempat penyimpanan starter 
 
11. Pengawasan oleh penanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam proses produksi 

adalah kepala bagian produksi yang bertugas mengontrol 

jalannya produksi dari awal sampai akhir sehingga produksi 

dapat berjalan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai. 

Pengontrolan dilakukan setiap melakukan produksi. Nilai 

tertinggi pada pelaksanaan pengawasan secara rutin bernilai 3. 

Hal ini sudah cukup baik karena sistem kerja yang dilakukan 
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adalah full time dari pukul 08.00-15.00 sehingga pengontrolan 

dapat berjalan secara penuh setiap hari. Kepala bagian produksi 

juga ikut menangani secara langsung pada saat proses produksi 

berlangsung sehingga dapat dilakukan pengawasan dari mulai 

penerimaan bahan baku sampai produk jadi siap untuk 

didistribusikan. Menurut BPOM (2012), seorang 

penanggungjawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap 

proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin 

dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman. 

Pengawasan perlu dilakukan oleh penanggungjawab yang 

harus memiliki beberapa kualifikasi. Penanggungjawab minimal 

harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip sanitasi dan 

prakteknya serta mengetahui standar produksi. 

Hasil penilaian yang telah dilakukan menurut karyawan, 

atasan, maupun peneliti sebesar 74,2% hal ini menunjukkan 

bahwa pada aspek ini telah memenuhi standar pada skala 

penilaian 60-79,9% dengan kategori Cukup Baik. Berdasarkan 

perhitungan uji beda nyata terkecil dengan menggunakan 

software SPSS seluruh nilai signifikansi perlakuan penilaian 

responden pada tabel Multiple Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 

5%) sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar penilaian. 

Menurut Anggraini (2014), penanggungjawab bertugas untuk 

memeriksa dan mengontrol proses produksi dari awal hingga 

akhir. Penanggungjawab harus memahami setiap bagian 

produksi dan hal lain yang mendukung produksi seperti 
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pelaksanaan sanitasi dan hygiene selama di area produksi. 

Penanggungjawab secara tim maupun perorangan sangat 

diperlukan untuk membantu dalam setiap pengendalian pada 

proses produksi dari awal hingga akhir. 

 

12. Penarikan Produk 

Penarikan produk di CV Brawijaya Dairy Industry sangat 

jarang terjadi karena belum banyak produksi yang dilakukan 

sehingga untuk produk yoghurt drink selalu habis jauh sebelum 

mendekati tanggal kadaluwarsa. Penarikan produk yoghurt drink 

yang pernah terjadi adalah karena produk mengalami 

kebocoran kemasan sehingga dilakukan penarikan produk. 

Penarikan juga belum pernah dilakukan pada produk keju 

mozzarella. Prosedur yang ada di CV Brawijaya Dairy Industry 

dalam penarikan produk belum ada sama sekali karena 

pengalaman mengenai kejadian penarikan produk masih 

minimum. Perusahaan juga belum membuat SOP penarikan 

produk yang benar apabila terjadi hal yang memaksa untuk 

melakukan penarikan produk dan penanganan pasca penarikan 

produk. Menurut karyawan bagian produksi, penarikan akan 

dilakukan 3-4 hari sebelum tanggal kadaluarsa, tetapi hal 

tersebut sangat jarang terjadi bahkan hampir tidak pernah. 

Penarikan produk merupakan kegiatan menghentikan peredaran 

pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit. 

Berdasarkan BPOM (2012), tujuan dilakukan penarikan produk 
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adalah untuk mencegah timbulnya korban karena 

mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan. 

Hasil penilaian pada aspek penarikan produk menurut 

karyawan dan atasan adalah sebesar 75% sedangkan menurut 

peneliti adalah sebesar 55%, hal ini menunjukkan bahwa pada 

aspek ini telah memenuhi standar pada skala 60-79,9% dengan 

kategori Cukup Baik. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata 

terkecil dengan menggunakan software SPSS seluruh nilai 

signifikansi perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple 

Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada 

perbedaan signifikan antar penilaian. Penilaian peneliti 

didasarkan pada persepsi bahwa penarikan produk di industri 

belum memiliki SOP yang jelas apabila terjadi penarikan produk. 

SOP penarikan produk sangat penting untuk penanganan 

secara cepat dan evaluasi dalam menemukan titik 

permasalahannya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di 

masa depan. Menurut Syahputri (2007), penarikan produk harus 

dilakukan secara terperinci dan intensif karena dapat 

membahayakan konsumen.  

 

13. Pencatatan dan Dokumentasi 

CV Brawijaya Dairy Industry belum memiliki SOP yang 

terstruktur dan tertulis. Penakaran bahan-bahan dilakukan 

berdasarkan ingatan dan kebiasaan produksi saja. Pencatatan 

memang sudah dilakukan, namun belum dituangkan untuk 
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pembuatan SOP yang terstruktur. Pencatatan dilakukan setiap 

hari yang mencakup bahan-bahan yang masuk dan keluar serta 

produk yang didistribusikan. CV Brawijaya masih belum memiliki 

dokumen keamanan pangan seperti ISO 22000 dan kehalalan. 

Hal ini dikarenakan produk olahan susu merupakan produk yang 

berisiko tinggi dan CV Brawijaya Dairy Industry masih industri 

berskala kecil sehingga ada beberapa persyaratan yang belum 

terpenuhi untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut. 

Menurut Lockis (2013), pencatatan dilakukan untuk dapat 

mengendalikan proses produksi yang berlangsung, seperti 

perkiraan bahan baku, pelaksanaan perawatan mesin, dan 

aktivitas lainnya. Pencatatan yang dilakukan di CV Brawijaya 

Dairy Industry belum maksimal sehingga sangat mungkin 

proses produksi menjadi terhambat apabila terjadi masalah 

yang tiba-tiba, misal: kerusakan mesin. 

Hasil penilaian pada aspek ini menurut karyawan dan 

atasan adalah sebesar 90% sedangkan menurut peneliti adalah 

65%, hal ini memperlihatkan bahwa pada aspek ini telah 

memenuhi standar pada skala penilaian 81-89,9% dengan Baik. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Berdasarkan BPOM  (2012), 

pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk 
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memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan 

proses produksi. Pencatatan dan dokumentasi dilakukan untuk 

memantau seluruh aspek proses produksi, pengendalian, dan 

pengawasan mutu. Pencatatan dan dokumentasi dapat 

dijadikan acuan produksi di masa yang akan datang. 

Pencatatan dan dokumentasi perlu dilakukan pembaruan secara 

berkelanjutan sehingga di masa yang akan datang CV 

Brawijaya Dairy Industry memperoleh dokumen yang manjamin 

kualitas mutu dan keamanan pangan. Pencatatan dan 

dokumentasi yang perlu dibuat antara lain prosedur pembuatan 

keju mozzarella dan yoghurt drink 

 

14. Pelatihan Karyawan 

CV Brawijaya Dairy Industry telah mengikuti pelatihan 

karyawan yang diselenggarakan oleh Pemerintah setempat dan 

diikuti oleh perwakilan masing-masing industri. Pelatihan hanya 

dihadiri oleh kepala bagian produksi untuk disosialisasikan pada 

karyawan yang ada bagian produksi. Level top management 

dan kepala bagian produksi sudah mengetahui dan memahami 

bagaimana produksi yang baik dan benar. Pengetahuan 

tersebut diperoleh dari pelatihan dan masukan dari beberapa 

pihak peneliti yang melakukan penelitian di CV Brawijaya Dairy 

Industry, terutama penelitian yang berkaitan tentang pengenalan 

sanitasi pangan. Walaupun sudah dikenalkan dengan pelatihan, 

karyawan kesulitan untuk menerapkannya secara nyata karena 
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faktor kebiasaan. Menurut BPOM (2012) pimpinan dan 

karyawan harus memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-

prinsip dan praktek higiene dan sanitasi pangan serta proses 

pengolahan pangan yang ditanganinya agar dapat memproduksi 

pangan yang aman dan bermutu. 

Hasil penilaian pada aspek ini sudah mencapai 100% hal 

ini menunjukkan bahwa pada aspek ini telah memenuhi standar 

pada skala penilaian 95-100% dengan kategori sempurna. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Hal ini dikarenakan karyawan sudah 

sudah melakukan pelatihan dasar higiene dan sanitasi. 

pimpinan dan kepala bagian produksi juga sangat memahami 

mengenai prinsip-prinsip higiene untuk produk pangan. 

Tantangan yang masih dihadapi hanyalah mengenai konsistensi 

dan ketegasan pimpinan untuk benar-benar menerapkannya 

pada karyawan mengenai pengetahuan yang mereka miliki. 

Menurut Turere (2013), pelatihan dimaksudkan unuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin bagi karyawan. 

Sosialisasi pada karyawan perlu dilakukan dari pimpinan 

kepada karyawan guna meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karryawan 
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4.6 Penilaian Penerapan Aspek-Aspek Sanitation Standard 
Operating Procedure (SSOP) 
Penilaian penerapan SSOP dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner dengan rincian pada Lampiran 7 dan 

Lampiran 8. 

Tabel 4.2 Nilai Penerapan SSOP pada CV Brawijaya Dairy 
Industry 

No 
Ruang 

Lingkup 

Hasil Penilaian Penerapan 
SSOP (%) 

Rata-
rata 

Karyawan Atasan Peneliti 

1 Keamanan Air 40 40 35 38,3 
2 Kebersihan 

Permukaan 
Yang Kontak 
Langsung 
Dengan Bahan 
Pangan 

50 50 50 50 

3 Pencegahan 
Kontaminasi 
Silang 

84,6 94,6 80 86,4 

4 Fasilitas 
Sanitasi 

50 50 40 46,6 

5 Perlindungan 
Bahan Pangan 
Dari Bahan 
Cemaran 

100 100 90 96,6 

6 Pelabelan, 
Penggunaan 
Bahan Toksin 
dan 
Penyimpanan 
yang tepat 

75 75 75 75 

7 Kontrol 
Kesehatan 
Karyawan 

62 50 37 49,6 

8 Pencegahan 
Hama 

87,3 87,3 87 87,2 

Rata-rata 
Penerapan SSOP 

68,6 68,3 61,7 66,2 



  93 

 

Hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan 

perbedaan antara karyawan, atasan, dan peneliti. Hasilnya dari 

yang tertinggi hingga yang terendah secara berurut yaitu, 

menurut karyawan 68,6%; lalu menurut atasan 68,3% dan 

peneliti sebesar 61,7%. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 

penerapan sudah memenuhi standar (>60%). Perbedaan hasil 

penilaian yang diperoleh ini disebabkan oleh persepsi antara 

penilai, yaitu mengenai aplikasi SSOP dalam produksi sehari-

hari. Atasan sebaiknya lebih sering meninjau proses produksi 

agar atasan mengetahui kondisi yang sebenarnya secara lebih 

terperinci. Penjelasan aspek-aspek SSOP beserta langkah 

penerapannya pada CV Brawijaya Dairy Industry adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Keamanan Air 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di CV Brawijaya 

Dairy Industry, pengujian kualitas air tidak dilakukan sama 

sekali. Pihak CV Brawijaya Dairy Industry selama ini 

menggunakan air yang mengalir dari pegunungan dan diyakini 

air bersih karena air yang berasal dari pegunungan tersebut 

juga menjadi air yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Air 

yang digunakan untuk keperluan produksi adalah air isi ulang 

untuk air minum, tetapi air ini tidak untuk dikonsumsi oleh 

karyawan. Pipa aliran air tidak dibedakan antara pipa aliran 

untuk air yang tidak kontak langsung dengan bahan-bahan 
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produksi dan air yang digunakan untuk konsumsi. Air yang 

digunakan untuk sanitasi ruang produksi dan untuk keperluan 

lainnya (misal: kamar mandi) dan air yang dikonsumsi berasal 

dari asal yang sama dan tidak ada pembedaan.  

Hasil penilaian pada aspek keamanan air menurut 

karyawan 40%, menurut atasan 40%, dan menurut peneliti 35%. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian (Lampiran 12). Berdasarkan penilaian 

tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan air tidak 

memenuhi karena berada pada skala penilaian < 50% (Buruk). 

Menurut Kementrian Kesehatan (1999), pemerikasaan 

laboratorium sesuai dengan peraturan pemerintah terhadap 

kuaitas air yang digunakan minimal dilakukan dua kali dalam 

setahun, yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. 

Pengambilan sampel air bersih dilakukan pada sumber mata air, 

bak penampungan dan pada air kran terjauh. Kekurangan 

mengenai penilaian kualitas air tidak terlalu dipermasalahkan 

karena pemerintah setempat juga tidak mengambil tindakan dan 

tidak adanya keluhan dari konsumen. 
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2. Kebersihan Permukaan yang Kontak dengan Bahan 

Pangan 

Menurut Rini dkk (2015), peralatan yang digunakan harus 

dalam keadaan bersih, bebas karat, jamur, minyak, cat yang 

terkelupas, dan kotoran-kotoran lain sisa proses sebelumnya. 

Frekuensi pelaksanaan tindakan sanitasi adalah sebelum dan 

sesudah proses produksi. Berdasarkan pengamatan pada CV 

Brawijaya Dairy Industry, kegiatan sanitasi dilakukan secara 

rutin setiap hari sebelum dan sesudah proses produksi. 

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sanitasi pada alat 

dan mesin produksi, membersihkan lantai produksi dengan cara 

menyapu dan mengepel, serta membersihkan sisa-sisa produksi 

yang dilakukan oleh karyawan. CV Brawijaya Dairy Industry 

tidak memiliki Quality Control (QC) yang khusus memantau dan 

melihat kebersihan dan pengujian. Nilai pada aspek ini 

dipengaruhi oleh tidak adanya petugas dalam mengontrol 

kebersihan dan mengecek secara teratur.  

Hasil penilaian pada aspek kebersihan permukaan yang 

kontak dengan bahan pangan baik menurut karyawan, atasan, 

maupun peneliti adalah sebesar 50%. Berdasarkan penilaian 

tersebut menunjukkan bahwa aspek ini berada pada skala 

penilaian 50-59,9% dengan kategori Kurang Baik sehingga perlu 

dilakukan perbaikan. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata 

terkecil dengan menggunakan software SPSS seluruh nilai 

signifikansi perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple 
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Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada 

perbedaan signifikan antar penilaian. Hal ini disebabkan karena 

CV Brawijaya Dairy Industry belum memiliki petugas khusus QC 

yang bertugas memantau kebersihan dan melakukan 

pengecekan. Kebersihan mesin dan peralatan sudah dilakukan 

dengan baik karena jadwal pembersihan sudah teratur serta 

alat-alat yang bersentuhan langsung dengan bahan selalu 

dilakukan sterilisasi. Menurut Kusnadi (2007), pembersihan 

mesin dan peralatan produksi wajib dilakukan setiap 

berakhirnya proses produksi. Mesin dan peralatan wajib 

dibersihkan secara intensif dan tidak hanya dilakukan sekilas 

saja. 

 

3. Pencegahan Kontaminasi Silang 

Berdasarkan pengamatan pada CV Brawijaya Dairy 

Industry, karyawan di ruang produksi tidak menggunakan 

seragam khusus. Pakaian yang digunakan karyawan hanya 

pakaian biasa dengan syarat bersih. Karyawan harus 

menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, hair net, 

dan alas kaki khusus ruang produksi pada saat proses produksi, 

aktivitas karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.9. Higiene 

personal dilakukan sebelum memasuki ruang produksi 

mengganti alas kaki khusus ruang produksi kemudian mencuci 

tangan serta menyemprotkan alkohol pada tangan. Karyawan 

dilarang untuk merokok dan menggunakan perhiasan pada saat 
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produksi. Penyimpanan bahan pendukung dengan produk jadi 

diletakkan di tempat berbeda. Bahan pendukung diletakkan di 

gudang penyimpanan, sedangkan produk jadi berada di freezer. 

Bahan baku susu tidak disimpan dan dipasok setiap hari oleh 

UD Mitra Bhakti Makmur. Pekerja bekerja pada tugas masing-

masing sesuai job description yang sudah ada pada tahapan 

produksi. 

Gambar 4.9 Aktivitas karyawan pada saat proses produksi 
Hasil penilaian pada aspek ini menurut karyawan 84,6%, 

menurut atasan 94,6%, dan menurut peneliti 80% hal ini 

menunjukkan bahwa pada aspek ini telah memenuhi standar 

pada skala penilaian 80-89,9% dengan kategori Baik. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan SPSS seluruh nilai signifikansi perlakuan 

penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons adalah > 

0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar 

penilaian. Menurut Yuniarti (2015), produk berpotensi terjadi 
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kontaminasi dari pekerja yang kontak langsung dengan produk 

serta tata letak ruangan yang kurang baik, misalnya ruang 

produksi yang berdekatan dengan kamar mandi. Pekerja tidak 

menggunakan APD dapat memicu adanya kontaminasi 

terhadap produk. Ruang produksi di CV Brawijaya Dairy 

Industry terletak sekitar 7-8 meter dari kamar mandi, sehingga 

cukup aman. Aktivitas yang dapat berpotensi mengontaminasi 

produk juga sangat dihindari seperti merokok, makan, minum 

walaupun kadang aktivitas berbicara masih sering dilakukan 

 

4. Fasilitas Sanitasi 

Berdasarkan pengamatan pada CV Brawijaya Dairy 

Industry fasilitas sanitasi yang disediakan sudah cukup baik 

meliputi wastafel pada pintu masuk ruang produksi dilengkapi 

dengan sabun pencuci, alkohol, masker, dan tisu pengering 

dapat dilihat pada Gambar 4.10. Namun masih cukup banyak 

fasilitas yang belum terpenuhi seperti tidak tersedianya ruang 

ganti pakaian, namun dapat menggunakan kamar mandi atau di 

gudang penyimpanan. Tempat penyimpanan pakaian juga 

belum tersedia. Pada ruang produksi disediakan alas kaki 

khusus akan tetapi bukan alas kaki tertutup. Fasilitas foot bath 

yang seharusnya ada di area pintu masuk ruang produksi juga 

belum tersedia. 

Hasil penilaian pada aspek fasilitas sanitasi menurut 

karyawan dan atasan sebesar 50% sedangkan menurut peneliti 



  99 

 

sebesar 40%.  Berdasarkan penilaian tersebut menunjukkan 

bahwa aspek ini belum memenuhi standar karena berada pada 

skala penilaiann < 50% (Buruk), perlu dilakukan pembenahan 

dengan pengadaan fasilitas sanitasi. Menurut Mahdi (2010), 

pengadaan fasilitas dilakukan untuk menjaga kualitas produk 

melalui kualitas lingkungan area produksi yang baik dan bersih 

serta kebersihan karyawannya. Fasilitas sanitasi di CV 

Brawijaya Dairy Industry masih perlu diperbaharui. Penambahan 

fasilitas yang diperlukan adalah dengan memberikan ruang 

ganti khusus dan tempat pakaian ganti. Dimasa depan 

diperlukan seragam khusus untuk karyawan bagian produksi. 

Foot bath perlu ditambahkan di area pintu masuk ruang 

produksi serta mengganti alas kaki untuk ruangan produksi 

dengan alas kaki yang tertutup seperti sepatu booth, hal ini 

untuk meminimalisir terjadinya kontaminan yang dibawa oleh 

tubuh manusia. 

Gambar 4.10 Fasilitas sanitasi ruang produksi CV Brawijaya 
Dairy Industry 
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5. Perlindungan Bahan Pangan dari Bahan Cemaran 

Berdasarkan pengamatan di CV Brawijaya Dairy Industry, 

perlindungan bahan pangan dari bahan cemaran yang dilakukan 

oleh CV Brawijaya Dairy Industry sudah sangat baik. 

Perlindungan bahan pangan dari bahan cemaran perlu 

dilakukan dengan tujuan supaya kualitas bahan tetap bagus dan 

aman. Bahan-bahan yang ada di CV Brawijaya Dairy Industry 

tidak terlalu banyak yang berbahaya, sehingga untuk limbahnya 

pun tidak ada yang tergolong limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3). Pemisahan bahan-bahan dilakukan dengan 

membedakan penyimpanan bahan non pangan dari produk 

pangan yang diolah pada ruang produksi hingga penyimpanan 

produk akhir. Penangan sampah yang dilakukan juga tergolong 

sederhana karena sampah yang dihasilkan tidak banyak hanye 

berupa plastik dan kertas. Sampah yang ada dimasukkan ke 

dalam tempat sampah dengan kondisi tempat sampah yang 

tertutup rapat. Kondisi suhu iklim kota Batu yang sejuk membuat 

kondisi ruang produksi tetap segar serta dibantu dengan 

sirkulasi udara dengan menggunakan air conditioner serta 

blower pada lubang udara.  

Hasil penilaian pada aspek ini menurut karyawan dan 

atasan adalah 100% sedangkan menurut peneliti sebesar 90% 

hasil penilaian menunjukkan bahwa aspek ini sudah memenuhi 

standar pada skala penilaian 95-100% dengan kategori Luar 

Biasa. Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 
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menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Menurut Suryanti (2014) menyatakan 

bahwa perlindungan bahan pangan tidak hanya dari kemasan, 

namun dimulai sebelum produksi dimulai. Dilihat dari karyawan, 

bahan baku, penyimpanan, jarak tempat sampah yang harus 

jauh dari ruang produksi. Perlindungan dilakukan mulai dari 

penyimpanan bahan baku, karyawan yang kontak langsung, 

aktivitas produksi hingga pengemasan siap distribusi. Oleh 

karena itu setiap tahapan dari sebelum produksi perlu 

diperhatikan dengan seksama. 

 

6. Pelabelan, Penggunaan Bahan Toksin dan Penyimpanan 

yang tepat 

Berdasarkan pengamatan pada CV Brawijaya Dairy 

Industry beberapa hal tidak dilabeli seperti pelabelan bahan 

berbahaya atau tidak, pelabelan pipa untuk produksi dan 

pelabelan lainnya yang berguna sebagai pembeda. CV 

Brawijaya Dairy Industry melakukan antisipasi kekurangan 

dalam pelabelan dengan membedakan posisi penyimpanan 

bahan-bahan. Penyimpanan bahan baku, bahan tambahan, 

kemasan, peralatan, dan bahan untuk sanitasi dan lainnya. 

Pelabelan berfungsi untuk memisahkan bahan berbahaya 

dengan bahan lain dan digunakan sebagai penanda agar tidak 
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terjadi kesalahan. Penggunaan bahan toksin dilakukan pada 

saat tidak melakukan proses produksi, sehingga tidak 

menganggu proses produksi dan produk yang dihasilkan. Bahan 

toksin dikelompokkan dan disimpan pada gudang penyimpanan 

dalam box yang tertutup. Serta diberi identitas yang jelas. 

Bahan toksin memiliki memiliki label dan keterangan yang jelas 

mengenai keamanan bahan serta anjuran pemakaian yang 

aman. 

Hasil penilaian pada aspek ini baik menurut karyawan, 

atasan, maupun peneliti adalah sebesar 75% sehingga 

menunjukkan bahwa telah memenuhi standar pada skala 

penilaian 60-79,9% dengan kategori Cukup Baik. Berdasarkan 

perhitungan uji beda nyata terkecil dengan menggunakan 

software SPSS seluruh nilai signifikansi perlakuan penilaian 

responden pada tabel Multiple Comparisons adalah > 0,05  (𝛼 = 

5%) sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar penilaian. 

Menurut Arimas (2011), pelabelan dan penyimpanan yang tepat 

merupakan bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh 

produsen. Kriteria pelabelan berwarna terang, mudah dilihat dan 

ukuran tulisan yang disesuaikan. Standar dengan penerapan 

pada CV Brawijaya Dairy Industry sudah memenuhi serta perlu 

peningkatan ada bagian penyimpanan. Lokasi yang tidak terlalu 

luas menjadikan perlu pemanfaatan yang tepat dalam 

penyimpanan antara bahan toksin dengan bahan pangan. Label 
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yang digunakan untuk produk yoghurt drink dan keju mozzarella 

dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

Gambar 4.11 Label pada produk yoghurt drink dan keju 
mozzarella 
 
7. Kontrol Kesehatan Pegawai 

CV Brawijaya Dairy Industry belum ada pengecekan 

kesehatan pegawai secara berkala. Pencatatan kesehatam 

karyawan juga belum dilakukan oleh pihak internal CV 

Brawijaya Dairy Industry karena tidak terlalu 

mempermasalahkan hal tersebut dan apabila dapat bekerja 

maka karyawan tersebut dianggap sehat. Perusahaan dengan 

skala menegah seperti CV Brawijaya Dairy Industry ini, belum 

cukup secara finansial untuk melakukan proses pengecekan 

kesehatan karyawan secara menyeluruh sehingga tidak ada 

pelaksanaan seperti itu. Menurut BPOM (2012), pemeriksaan 

karyawan terdiri dari tiga bagian yaitu, pemeriksaan sebelum 

bekerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Pada 

pemeriksaan berkala minimal dilakukan sebanyak satu kali 

setahun. 
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Hasil penilaian pada aspek ini menurut karyawan sebesar 

62%, menurut atasan sebesar 50%, dan menurut peneliti adalah 

37%. Berdasarkan penilaian tersebut aspek kontrol kesehatan 

karyawan tidak memenuhi syarat karena berada pada skala 

penilaian < 50% (Buruk). Hal ini disebabkan dari beberpa sub 

bagian standar pada aspek ini tidak diterapkan oleh CV 

Brawijaya Dairy Industry. Ketidakmampuan CV Brawijaya Dairy 

Industry dalam mencapai standar aspek ini adalah belum 

adanya perencanaan finanisal yang matang untuk membiayai 

pengontrolan kesehatan bagi karyawan. Solusi yang mungkin 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengajuan rencana 

kepada pemerintah setempat untuk ditindak lanjuti. Melalui 

pemerintah daerah nantinya dapat membantu melaksanaan 

pengecekan kesehatan karyawan. 

 

8. Pencegahan Hama 

Berdasarkan pengamatan pada CV Brawijaya Dairy 

Industry, proses pengendalian hama sudah dilakukan dengan 

baik namun tidak terlalu spesifik. Pencegahan hama dilakukan 

dengan melakukan pengecekan pada semua bagian secara 

rutin, seperti pengecekan tikus, dan serangga seperti lalat dan 

kecoak. Tidak terdapat hewan pada ruang produksi, namun 

diluar ruang produksi terdapat lalat sedangkan untuk kecoak 

dan tikus tidak ditemui. Menurut Suhartono (2008), program 

pengendalian untuk pencegahan hama diarahkan pada 
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pengawasan atas barang/bahan yang masuk dan pelaksanaan 

higienis yang baik. Upaya pencegahan masuknya hama adalah 

dengan menutup lubang dan saluran yang memunkinkan hama 

dapat masuk, memasang kasa pada jendela dan ventilasi, 

menyediakan anti serangga apabila terdapat hama yang masuk, 

serta mencegah hewan peliharaan berkeliaran di lokasi unit 

produksi. 

Hasil penilaian padda aspek pencegahan hama menurut 

karyawan dan atasan adalah sebear 87,3% sedangkan menurut 

peneliti adalah sebesar 87%. Berdasarkan penilaian tersebut 

memperlihatkan bahwa pada aspek ini telah memenuhi standar 

pada skala penilaian 80-89,9% dengan kategori Baik. 

Berdasarkan perhitungan uji beda nyata terkecil dengan 

menggunakan software SPSS seluruh nilai signifikansi 

perlakuan penilaian responden pada tabel Multiple Comparisons 

adalah > 0,05  (𝛼 = 5%) sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan antar penilaian. Untuk memperbaiki sistem 

pengendalian hama CV Brawijaya Dairy Industry menutup 

setiap lubang angin yang ada dengan kasa. Selain itu juga 

dipersiapkan alat penangkap tikus dan menyemprotkan bahan 

anti serangga. Beberapa cara yang dilakukan dalam melakukan 

pencegahan hama dan serangga yang menganggu proses 

produksi, yaitu dengan menutup lubang angin dengan kawat 

kasa. Menggunakan filter udara, menyediakan fasilitas pest 

control, serta melakukan pembersihan ruang produksi secara 
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berkala. Pencegahan hama dilakukan agar hama tidak ada 

selama proses produksi berlangsung, karena hama dapat 

menimbulkan berbagai penyakit bahkan kontaminasi pada 

produk hasil olahan pangan. 

 

4.7 Usulan Perbaikan Penerapan GMP dan SSOP pada CV 

Brawijaya Dairy Industry 

4.7.1 Usulan perbaikan GMP 

Berdasarkan perbandingan yang telah dijelaskan 

sebelumnya antara standar yang ada dengan penerapan Good 

Manufacturing Practices (GMP) yang ada pada CV Brawijaya 

Dairy Industry, maka dapat disimpulkan beberapa usulan 

perbaikan. Usulan perbaikan hanya diberikan pada aspek-aspek 

yang penerapannya belum memenuhi standar. Nilai yang paling 

rendah pada penerapan GMP terdapat pada aspek penarikan 

produk dengan bobot 6 dengan tingkat penerapan sebesar 

68,3%. CV Brawijaya Dairy Industry belum melaksanakan 

dengan baik pada bagian ini. Oleh karena itu, pelaksanaan 

penarikan produk pada aspek GMP ini sangat perlu dibenahi 

untuk memperbaiki total penerapan GMP pada CV Brawijaya 

Dairy Industry. Berikut merupakan usulan perbaikan pada aspek 

GMP, meliputi: 

1. Dinding diberi lapisan keramik yang rapat/kedap air 

minimal 2 meter dari permukaan lantai. Menurut Jaizi 

dkk (2011), pemberian lapisan keramik ini berfungsi agar 
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memudahkan pembersihan dan desinfeksi serta 

melindungi pangan olahan dari kontaminasi yang 

mungkin dapat ditimbulkan dari material dinding. Syarat 

permukaan dinding harus terbuat dari bahan halus, rata, 

berwarna terang, serta tidak mudah mengelupas. 

Winarno (2011) menambahkan bahwa pertemuan 

dinding seharusnya dibentuk melengkung atau tidak 

membentuk sudut mati sehingga memudahkan proses 

pembersihan dan tidak menyebabkan berkumpulnya 

kotoran pada sela-sela sudut mati. 

2. Memberikan sampel air yang digunakan untuk dicek 

keamanannya pada instansi yang berwenang. Menurut 

Sugiarto (2012), tujuan dari pengambilan sampel adalah 

untuk mengumpulkan sebagian material bahan dalam 

volume yang cukup kecil yang mewakili material yang 

akan diperiksa secara tepat dan teliti untuk dapat dibawa 

dengan mudah dan diperiksa di laboratorium. Pada 

waktu pengambilan sampel air, pemeriksaan parameter 

air segera dilakukan di lapangan, seperti pemeriksaan 

fisik, pH, dan sisa chlor. 

3. Menyediakan tempat pembuangan aliran limbah 

sebelum dialihkan ke lingkungan bebas untuk diolah 

terlebih dahulu. Wagini (2002) menyatakan bahwa 

prinsip pengolahan limbah cair yang harus dilakukan 

pertama adalah treatment yang terdiri dari penyaringan 
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(screening), pengolahan awal (pretreatment), 

pengendapan, serta pengapungan (floation). 

Pengolahan sekunder (secondary treatment) kemudian 

dilakukan. Pengolahan tersebut merupakan pengolahan 

secara biologis dengan melibatkan mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang umum digunakan adalah bakteri 

aerob. Terdapat tiga metode pengolahan sekunder, yaitu 

penyaringan dengan tetesan (trickling filter), metode 

lumpur aktif (activated sludge), dan metode kolam 

perlakukan (treatment ponds). Pengolahan tersier 

dilakukan jika masih terdapat zat tertentu yang 

berbahaya setelah pengolahan primer dan sekunder. 

Tahap berikutnya dilakukan desinfeksi dan recycling. 

4. Membuat tanda (tulisan atau simbol) wajib menjaga 

kebersihan, seperti menutup kamar mandi, 

menggunakan alat sanitasi sebelum memasuki ruang 

produksi, dan mencuci tangan. Putera dan Harini (2017) 

menyatakan bahwa pemberian tanda wajib menjaga 

kebersihan merupakan salah satu program kesehatan 

kerja. Program  kesehatan  yang  baik  akan 

menguntungkan para karyawan secara material karena  

karyawan  akan  lebih  jarang  absen, bekerja  dengan  

lingkungan  yang  lebih menyenangkan,  sehingga  

secara  keseluruhan karyawan akan mampu bekerja 

lebih lama. 
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5. Menyediakan SOP bagi karyawan sebelum maupun 

sesudah proses produksi. Menurut Abdullah (2014), SOP 

menjadi pedoman bagi para pelaksana pekerjaan, yaitu 

karyawan perusahaan dari level terbawah hingga 

manager. SOP akan berbeda untuk pekerjaan yang 

dilakukan secara sendirian, pekerjaan yang dilakukan 

secara tim, dan untuk pengawasan pekerjaan tersebut. 

Idealnya pembuatan SOP ditangani oleh departemen 

tersendiri karena SOP harus selalu ditinjau ulang atas 

sistem yang sudah ada serta perlu adanya 

pengembangan atas sistem tersebut. Departemen 

tersendiri yang menangani SOP tersebut ditujukan untuk 

menjamin independensi yang mementingkan sisi 

perusahaan dan kontrol internal serta mampu menjadi 

mediator antar departemen agar operasional perusahaan 

dapat berjalan lancar. SOP secara ideal disusun oleh 

satu tim yang terdiri dari penulis SOP (author), 

pelaksana di lapangan (employee), pengawas lapangan 

(supervisor), dan atasan pengawas (manager). 

 

4.7.2 Usulan Perbaikan SSOP 

Berdasarkan perbandingan yang telah dijelaskan 

sebelumnya antara standar yang ada dengan penerapan nyata 

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) yang ada 

pada CV Brawijaya Dairy Industry, maka dapat disimpulkan 
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beberapa usulan perbaikan. Usulan perbaikan diberikan hanya 

pada aspek-aspek SSOP yang penerapannya belum memenuhi 

standar. Aspek yang nilainya paling rendah pada penerapan 

SSOP, namun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi adalah 

aspek kontrol kesehatan karyawan dengan bobot 15 dan tingkat 

penerapannya sebesar 49,6%. Tingkat penerapan yang berada 

di bawah 60% menunjukkan bahwa penerapan keamanan air, 

kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan bahan 

pangan, fasilitas sanitasi, dan kontrol kesehatan karyawan yang 

dilakukan oleh CV Brawijaya Dairy Industry masih sangat 

kurang memenuhi dari standar. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan perhatian khusus pada aspek SSOP mengenai 

kontrol kesehatan karyawan untuk dapat menghasilkan produk 

pangan yang aman. Berikut merupakan usulan perbaikan pada 

aspek SSOP, meliputi: 

1. Melakukan pengujian kualitas air minimal dua kali dalam 

setahun. Menurut Brownwell dkk (2008), kontrol kualitas 

air atau pengujian kualitas air dimulai sejak awal 

pengolahan, yaitu di sumber air baku, di proses dan di 

hasil pengolahan. Beberapa pengujian juga dilakukan 

selama proses pengolahan untuk memastikan proses 

pengujian sebelumnya bekerja seperti yang diharapkan. 

Marpaung dan Marsono (2013) menambahkan sampel 

hendaknya diambil secara acak dari beberapa titik dari 

sumber air untuk mendapatkan hasil yang mewakili 
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kondisi sumber air. Untuk sumber yang mengalami 

perubahan kualitas karena faktor lingkungan seperti 

cuaca, aktivitas pertanian, atau industri hendaknya 

dilakukan pengambilan sampel untuk diuji setiap saat. 

Jika memungkinkan ambil sampel sebelum melakukan 

transmisi air baku ke instalasi pengolahan berikutnya. 

Hasil sampel ditempatkan dalam wadah tertutup dan 

diberi label setidaknya meliputi tanggal, nama sumber, 

dan pengambil sampel serta catatan khusus dibuat untuk 

sampel tersebut. 

2. Melakukan pengujian kebersihan/mikroba pada 

peralatan yang digunakan pada instansi yang 

berwenang. Hidayati (2012) menyatakan prinsip utama 

desain saniter adalah harus dihindari adanya lokasi atau 

titik yang menyebabkan produk pangan akan tinggal 

diam dalam periode waktu yang lama pada area atau 

lokasi pada mesin dan peralatan; sehingga mikroba bisa 

tumbuh dan berkembang. Hal Ini bisa dilakukan dengan 

merancang mesin dan peralatan yang menghindari 

adanya produk pangan yang diam atau tidak mengalir 

(dead areas). 

3. Karyawan wajib diperiksa secara berkala, minimal satu 

tahun sekali. Menurut Sihombing dkk (2014), medical 

check up karyawan adalah pemeriksaan kesehatan yang 

dilakukan terhadap karyawan atau calon karyawan di 
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suatu lingkungan kerja. Pemeriksaan kesehatan ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

mendeteksi secara dini gangguan kesehatan yang 

mungkin dialami karyawan akibat faktor tertentu di 

lingkungan kerja, misal: penggunaan alas kaki sandal 

yang dapat menyebabkan terpeleset ataupun terkena 

tumpahan bahan yang mengakibatkan cedera. Hal ini 

penting untuk mencegah penyakit atau kecelakaan yang 

mungkin ditimbulkan akibat bahaya yang muncul di 

lingkungan kerja. Millet (2014) menambahkan bahwa 

jaminan kesehatan karyawan yang didukung dengan 

lingkungan kerja yang aman, akan mempengaruhi 

kinerja dan produktivitas karyawan serta mempengaruhi 

produktivitas dan reputasi perusahaan secara 

keseluruhan. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Tingkat kesesuaian GMP di CV Brawijaya Dairy Industry 

memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 83,4% dengan 

kategori Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penerapan GMP di perusahaan sudah berjalan dengan 

baik karena sudah memenuhi standar > 60%. Pada 

penerapan GMP nilai yang paling rendah ada pada 

aspek penarikan produk dengan bobot 6 dengan tingkat 

penerapan sebesar 68,3% sehingga penerapan GMP 

pada bagian ini di perusahaan cukup baik. 

2. Tingkat kesesuaian SSOP di CV Brawijaya Dairy 

Industry memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 66,2% 

dengan kategori Cukup Baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan SSOP di perusahaan 

sudah berjalan dengan baik karena sudah memenuhi 

standar > 60%. Aspek yang nilainya paling rendah pada 

penerapan SSOP, namun memiliki tingkat kepentingan 

yang tinggi adalah aspek kontrol kesehatan karyawan 

dengan bobot 15 dan tingkat penerapannya sebesar 

49,6%. Tingkat penerapan yang berada di bawah 60% 

menunjukkan bahwa penerapan keamanan air, 

kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan 

bahan pangan, fasilitas sanitasi, dan kontrol kesehatan 
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karyawan yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat 

kurang memenuhi dari standar. 

 

5.2 Saran 

Saran perbaikan pada empat aspek SSOP yang paling 

berpengaruh dan belum memenuhi penerapannya yaitu 

keamanan air, kebersihan permukaan yang kontak langsung 

dengan bahan, fasilitas sanitasi dan kontrol kesehatan 

karyawan. Saran perbaikan yang dianjurkan antara lain 

mempersiapkan dan membentuk tim yang berperan dalam audit 

dan evaluasi secara internal. Perusahaan juga perlu 

memberikan sampel air kepada instansi yang berwenang untuk 

diketahui kualitas air yang digunakan. Kelengkapan fasilitas 

penunjang terutama fasilitas sanitasi serta peningkatan 

pengetahuan karyawan mengenai GMP dan SSOP melalui 

sosialisasi dan seminar juga perlu dipertimbangkan sebagai 

perbaikan. 
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