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III   METODE PENELITIAN 
 

3.1  Tempat dan Waktu 
Penelitian dilaksanakan di UKM Ailani Food yang berlokasi 

di Jl. Andromeda No. 5 Malang, pada bulan September 2017 
hingga Januari 2018. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium 
Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian. 
Pengujian Total Plate Count (TPC) di Laboratorium Pengujian 
Umum dan Keamanan Pangan, Teknologi Hasil Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, dan 
pengujian E.coli UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Kota 
Malang. 

 
3.2 Metode Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian 
yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau 
kejadian yang terjadi. Data yang diteliti berupa penerapan Good 
Manufacturing Practices (GMP), Sanitation Standard Operating 
Procedure (SSOP), dan sistem Hazard Analysis Critical Control 
Point (HACCP) pada proses pembuatan abon jamur tiram di UKM 
Ailani Food. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
survei, data primer dikumpulkan melalui, observasi lapang, 
dokumentasi, dan wawancara yang berupa data aspek dalam 
GMP dan SSOP, data identifikasi bahaya atau CCP (Critical 
Control Point) pada proses produksi, serta kondisi awal tata letak 
fasilitas UKM. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur 
yang terkait dengan materi penelitian ini. 

  
3.3 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini hanya mengevaluasi potensi-potensi bahaya 

yang ada pada proses pembuatan abon jamur di UKM Ailani 
Food pada proses produksi. 

2. Identifikasi penentuan titik kendali kritis pada proses produksi 
abon jamur secara kualitatif dan menerapkan 9 steps HACCP 
yang terdiri dari 4 tahapan persiapan yaitu Deskripsi Produk, 
Identifikasi Rencana Penggunaan, Penyusunan Diagram Alir, 
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Verifikasi Diagram Alir, dan 5 prinsip yaitu Identifikasi Potensi 
Bahaya, Penentuan Titik Kendali Kritis, Penentuan Batas 
Kritis, Monitoring, dan Tindakan Koreksi.  

 
3.4 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa 
tahapan seperti pada diagram pelaksanaan penelitian yang dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Mulai

Survei Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara

Pengolahan Data :

1. Identifikasi Potensi Bahaya semua proses HACCP (Analisis Mikrobilogi : 

Cemaran Mikroba (E coli, TPC) & (Analisis Kandungan Air : Fisika & Kimia) 

(Analisis Fisik : Pengamatan Langsung)

2. Penentuan Titik Kendali Kritis (CCP)

3. Penentuan Batas Kritis untuk Setiap CCP

4. Penetapan Sistem Pemantauan untuk Setiap CCP

5. Penetapan Tindakan Koreksi untuk Penyimpangan yang mungkin terjadi

6. Pembuatan Layout (Sebelum & Sesudah)

Analisis Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Penilaian Penerapan GMP dan SSOP

Tahapan Awal Analisis HACCP :

1. Deskripsi Produk

2. Identifikasi Rencana Penggunaan

3. Penyusunan Diagram Alir

4. Verifikasi Diagram Alir

 
Gambar 3.1. Diagram Pelaksanaan Penelitian 
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3.4.1 Survei pendahuluan 
Penelitian ini diawali dengan survei pendahuluan dan studi 

literatur. Survei pendahuluan dilakukan di UKM Ailani Food. 
Survei ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari obyek 
penelitian secara langsung. Survei pendahuluan dilakukan 
melalui wawancara dan pengambilan data pendukung untuk 
mengetahui kondisi umum UKM tentang penerapan GMP, SSOP 
dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) proses 
produksi abon jamur, untuk mengetahui jenis potensi bahaya 
yang ada dan tahapan yang termasuk titik kendali kritis (CCP). 
 
3.4.2 Identifikasi dan Perumusan masalah 

Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi masalah. 
Identifikasi masalah adalah suatu tahapan proses merumuskan 
masalah untuk mengenali masalah yang ingin diselesaikan. Dari 
hasil survei pendahuluan berupa wawancara dapat diidentifikasi 
adanya kendala pada aspek sertifikasi untuk melakukan ekspansi 
produk sampai ke luar negeri. Produk abon jamur UKM Ailani 
Food masih belum memenuhi beberapa sertifikasi khususnya 
sistem jaminan mutu seperti GMP (Good Manufacture Practice), 
SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure), dan HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point). Untuk menjamin produk 
terhindar dari bahaya, maka potensi akan bahaya sebelum bahan 
diproses hingga menjadi produk jadi perlu diidentifikasi. Bahaya 
yang akan diidentifikasi terdiri dari bahaya fisik, kimia dan 
mikrobiologi. 

 
3.4.3 Studi literatur 

Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan data teori sebagai bahan pendukung dalam 
mencari solusi dari permasalahan dan landasan teori untuk 
memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti dapat 
membandingkan hasil penelitiannya dengan studi literatur yang 
kuat secara teoritis. Studi literatur digunakan sebagai referensi 
dalam memecahkan masalah yang ada, baik untuk menganalisis 
faktor-faktor dan data pendukung  maupun untuk merencanakan 
konstruksi yang mendukung penelitian. Studi literatur dilakukan 
dengan mempelajari dan mencari sumber-sumber referensi 
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berupa jurnal, artikel, procedding dan pustaka dari internet yang 
berhubungan dengan pokok bahasan pada penelitian. 
 
3.4.4 Pengumpulan data 

 Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam 
pengumpulan data. Data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis, 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
data yang didapatkan secara langsung. Pengumpulan data 
tersebut dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi 
& tabel penilaian yang telah dibuat. Data sekunder didapatkan 
dari catatan perusahaan, buku, jurnal maupun penelitian yang 
terkait dengan GMP, SSOP, HACCP, dan keamanan pangan. 
Beberapa data yang harus diketahui untuk melakukan penelitian 
dengan penilaian GMP, SSOP dan HACCP diantaranya adalah 
data bahan baku, semua tahap proses dalam produksi abon 
jamur, kondisi kebersihan UKM, kelengkapan kerja pekerja, dan 
potensi bahaya yang berpengaruh terhadap kualitas mutu dan 
produk. Untuk melengkapi data utama perlu dilakukan observasi, 
wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data 
pelengkap seperti suhu, kualitas bahan dan kebersihan 
lingkungan kerja yang dapat mendukung penelitian ini.  

 
3.4.5 Penilaian Penerapan GMP dan SSOP 
  Penerapan GMP menurut CPPB-IRT Tahun 2012 
tentang Pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), 
dan penerapan SSOP menurut FDA (1995) dengan kondisi di 
lapangan. Penilaian penerapan GMP dan SSOP dilakukan 
terhadap kondisi di lapangan dengan data yang diperlukan dalam 
penerapan GMP dan SSOP secara baik. Penilaian dilakukan oleh 
3 penilai, yaitu pemilik, karyawan dan peneliti. Baik bobot penilai 
dan aspek yang dinilai adalah sama besar. Hasil penilaian 
penerapan kemudian diidentifikasi untuk mengetahui seberapa 
besar (%) penerapan pada aspek-aspek penilaian yang ada. 
Berikut merupakan tabel penilaian GMP dan SSOP yang akan 
diidentifikasi pada UKM Ailani Food.  
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Tabel 3.1 Identifikasi UKM Ailani Food terhadap GMP 

No. Aspek GMP 
Pelaksanaan 

Keterangan 
Sesuai 

Tidak 
Sesuai 

1. Lokasi dan Lingkungan Produksi    
2. Bangunan dan Fasilitas    
3. Peralatan Produksi    
4. Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air    

5. 
Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan 
Sanitasi 

 
 

 

6. Kesehatan dan Higiene Karyawan    

7. 
Pemeliharaan dan Program Higiene 
dan Sanitasi 

 
 

 

8. Pengendalian Proses    
9. Label Pangan    
10. Penyimpanan    
11. Pengawasan oleh Penanggungjawab    
12. Penarikan Produk    
13. Dokumentasi dan Pencatatan    
14. Pelatihan Karyawan    

(Sumber : GMP CPPB-IRT Tahun 2012) 
 
Tabel 3.2. Skala persentase audit GMP 

Skala Penilaian Skor (%) 

Luar biasa 95 – 100 

Sangat baik 90 - 94,9 

Baik 80 - 89,9 

Memuaskan 70 - 79.9 

Bersyarat 50 - 69,9 

Tidak memuaskan < 50 

(Sumber : CPPOB, dikutip oleh Tasnim (2017)) 
 
Tabel 3.3 Identifikasi UKM Ailani Food terhadap SSOP 

No. Aspek SSOP 
Pelaksanaan 

Keterangan 
Sesuai 

Tidak 
Sesuai 

1. Keamanan air    

2. 
Kondisi/kebersihan permukaan yang 
kontak dengan makanan 

 
 

 

3. Pencegahan kontaminasi silang    
4. Kebersihan pekerja    

5. 
Pencegahan dan perlindungan dari 
adulterasi 

 
 

 

6. 
Pelabelan dan penyimpanan yang 
tepat 

 
 

 

7. Pengendalian kesehatan karyawan    
8. Pemberantasan hama    
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Tabel 3.4. Skala persentase audit SSOP 
Skala Penilaian Skor (%) 

Luar biasa 95 – 100 

Sangat baik 90 - 94,9 

Baik 80 - 89,9 

Memuaskan 70 - 79.9 

Bersyarat 50 - 69,9 

Tidak memuaskan < 50 

(Sumber : CPPOB, dikutip oleh Tasnim (2017)) 
 

3.4.6 Tahapan Awal Analisis HACCP 
3.4.6.1 Deskripsi Produk 

Penjelasan yang lengkap dari produk harus dibuat 
termasuk informasi mengenai komposisi, struktur fisika/kimia, 
perlakuan-perlakuan, daya tahan serta pendistribusiannya. 
Deskripsi produk memuat hal yang perlu diperhatikan 
(keterangan produk secara jelas) sebagai informasi dan memberi 
petunjuk dalam rangka identifikasi bahaya serta membantu 
mengembangkan batas-batas kritis yang perlu dikaji. 
 
3.4.6.2 Identifikasi Rencana Penggunaan 

Penentuan penggunaan harus didasarkan pada 
kegunaannya yang diharapkan oleh pengguna 
produk/konsumen. Tujuan penggunaan ini dimaksudkan untuk 
memberikan informasi apakah produk tersebut dapat 
didistribusikan kepada semua populasi atau hanya populasi 
khusus yang sensitif (balita, manula, orang sakit dan lain-lain). 
Meliputi cara menangani, mengkonsumsi produk dan beberapa 
informasi lainnya yang penting untuk diketahui oleh konsumen. 
 
3.4.6.3 Penyusunan Bagan Alir 

Diagram alir disusun dengan mencatat seluruh proses 
sejak bahan baku diterima sampai dihasilkan produk untuk 
disimpan. Diagram alir menggambarkan keseluruhan proses 
produksi dan membantu dalam melaksanakan kerja serta 
sebagai pedoman untuk melakukan verifikasi.  
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3.4.6.4 Verifikasi Bagan Alir 
Diagram alir harus diverifikasi kembali melalui 

pengamatan aliran proses, kegiatan pengambilan contoh, 
wawancara, dan pengamatan operasi rutin/nonrutin. Konfirmasi 
bagan alir merupakan pengecekan ulang antara diagram alir 
yang sudah dibuat dengan proses produksi yang terjadi 
sesungguhnya. 

 
3.4.7 Pengolahan dan analisis data 

Metode untuk pengolahan dan analisis data pada penelitian 
ini menggunakan sistem HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point). Tahapan analisis HACCP yang dilaksanakan 
meliputi identifikasi bahaya, menentukan titik kendali kritis (CCP), 
menetapkan batas kritis untuk setiap titik kendali kritis, 
menetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP, dan 
menetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang 
mungkin terjadi. Tahapan penerapan sistem HACCP adalah 
sebagai berikut : 

 
3.4.7.1 Identifikasi Potensi Bahaya 

Pada tahap pertama pada analisis penerapan sistem 
HACCP yang dilakukan adalah mengidentifikasi jenis potensi 
bahaya yang ada. Identifikasi bahaya harus dilakukan terhadap 
bahan dan proses. Secara umum klasifikasi potensi bahaya yang 
dapat mengancam dibagi menjadi tiga yaitu bahaya fisik, kimia, 
biologi/mikroorganisme. Analisis bahaya merupakan prosedur 
untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan untuk memeriksa 
tingkat bahaya serta risiko yang mungkin timbul. Tujuannya untuk 
mengenali bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dalam suatu 
proses pengolahan sejak awal proses hingga produk sampai ke 
tangan konsumen. Sebagai data pendukung penelitian, maka 
dilakukan analisis secara mikrobiologi dilakukan pada 2 sampel 
bahan awal dan 2 sampel produk akhir diambil secara acak 
(random) untuk mengetahui cemaran mikroba yang meliputi 
E.coli, TPC (total plate count), dan analisis kualitas air meliputi uji 
kandungan fisika dan kimia. Analisis fisik dilakukan secara 
pengamatan langsung pada proses, bahan maupun produk akhir. 
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Jenis bahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan 
dibedakan atas tiga kelompok bahaya, yaitu :   
(1) Bahaya Biologis/Mikrobiologis, disebabkan oleh bakteri 

pathogen, virus atau parasit yang dapat menyebabkan 
keracunan, penyakit atau infeksi misalnya : E. coli 
pathogenik, Listeria monocytogenes, Bacillus sp., 
Clostridium sp., Virus hepatitis A, dan lain-lain.   

(2) Bahaya Kimia, karena tertelannya toksin alami atau bahan 
kimia yang beracun, misalnya : aflatoksin, histamin, toksin 
jamur, toksin kerang, alkoloid pirolizidin, pestisida, 
antibiotika, hormon pertumbuhan, logam-logam berat (Pb, 
Zn, Ag, Hg, sianida), bahan pengawet (nitrit, sulfit), pewarna 
(amaranth, rhodamin B, methanyl yellow), lubrikan, sanitizer, 
dan sebagainya.   

(3) Bahaya Fisik, karena tertelannya benda-benda asing yang 
seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan, 
misalnya : pecahan gelas, potongan kayu, kerikil, logam, 
serangga, potongan tulang, plastik, bagian tubuh (rambut), 
sisik, duri, kulit dan lain-lain. Berikut merupakan tabel analisis 
bahaya dan penetapan signifikansi bahaya bahan baku 
produksi dan tahapan proses : 

 
Tabel 3.5 Analisis bahaya & signifikansi bahan baku 

No 
Bahan 
Baku 

Bahaya 
Sumber 
Bahaya 

Keakutan 
(R/S/T) 

Risiko 
(R/S/T) 

Signifikansi 
(R/S/T) 

Pencegahan 

1.        

Keterangan : R = Rendah, S = Sedang, T = tinggi 

 
Tabel 3.6 Analisis bahaya & signifikansi tahap proses 

No Tahap/Proses Bahaya 
Sumber 
Bahaya 

Keakutan 
(R/S/T) 

Risiko 
(R/S/T) 

Signifikansi 
(R/S/T) 

Pencegahan 

1.        

Keterangan : R = Rendah, S = Sedang, T = tinggi 
 

Risiko merupakan peluang/kemungkinan suatu bahaya 
dapat terjadi. Tingkat risiko (risk) dikelompokkan menjadi 3 
tingkatan berdasarkan pengaruh bahaya yang terjadi terhadap 
kesehatan konsumen, yaitu : 
1. Risiko rendah, yaitu jika kasus dapat terjadi kurang dari 3 kali 

dalam kurun waktu setahun 
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2. Risiko sedang, yaitu jika bahaya dapat terjadi 3-5 kali dalam 
kurun waktu setahun 

3. Risiko tinggi, yaitu jika bahaya dapat terjadi lebih dari 5 kali 
dalam kurun waktu setahun 

Keakutan atau tingkat keparahan adalah dampak yang 
dapat ditimbulkan terhadap konsumen, dan juga dampak 
terhadap reputasi bisnis. Tingkat keparahan juga dikelompokkan 
menjadi tingkatan : 
1. Keakutan rendah, yaitu jika bahaya mengakibatkan gangguan 

kesehatan yang ringan atau dapat ditangani sendiri hingga 
pulih. 

2. Keakutan sedang, yaitu jika bahaya mengakibatkan gangguan 
kesehatan yang cukup berat sehingga membutuhkan 
penanganan khusus (rawat inap) di rumah sakit. 

3. Keakutan tinggi, yaitu jika bahaya mengancam jiwa manusia 
atau mengakibatkan kematian setelah mengkonsumsi produk. 

Analisis bahaya dapat dilakukan melalui pembuatan 
matriks analisis bahaya guna menentukan tingkat signifikansi 
bahaya dengan mengkombinasikan antara risiko dengan tingkat 
keakutan. Tingkat keakutan risiko ditentukan dengan angka 10 
untuk rendah, 100 untuk sedang dan 1.000 untuk tinggi. Tingkat 
signifikansi merupakan hasil perkalian antara risiko dan keakutan 
yang menghasilkan angka 100-1.000.000, dengan golongan 
signifikansi rendah 100-1000, signifikansi sedang 10.000 dan 
signifikansi tinggi untuk angka 100.000-1.000.000. Angka 
100.000-1.000.000 tergolong bahaya yang signifikan dan dapat 
digunakan sebagai CCP, seperti tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.7 Matriks Analisis Signifikansi Bahaya 

Risiko tinggi (1.000) 
Keakutan rendah (10) 
R*K (10.000) 

Risiko tinggi (1.000) 
Keakutan sedang (100) 
R*K (100.000) 

Risiko tinggi (1.000) 
Keakutan tinggi (1.000) 
R*K (1.000.000) 

Risiko sedang (100) 
Keakutan rendah (10) 
R*K (1.000) 

Risiko sedang (100) 
Keakutan sedang (100) 
R*K (10.000) 

Risiko sedang (100) 
Keakutan tinggi (1.000) 
R*K (100.000) 

Risiko rendah (10) 
Keakutan rendah (10) 
R*K (100) 

Risiko rendah (10) 
Keakutan sedang (100) 
R*K (1.000) 

Risiko rendah (10) 
Keakutan tinggi (1.000) 
R*K (10.000) 

(Sumber : Winarno, 2002) 
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3.4.7.2 Penentuan Titik Kendali Kritis (CCP) 
Tahap ini merupakan kunci dalam menurunkan atau 

mengeleminasi bahaya-bahaya (hazards) yang sudah 
diidentifikasi. CCP atau titik kendali kritis pengawasan 
didefinisikan sebagai setiap tahap di dalam proses dimana 
apabila tidak terawasi dengan baik, kemungkinan dapat 
menimbulkan tidak amannya pangan, kerusakan dan kerugian 
ekonomi. Tidak semua tahapan dapat dijadikan CCP, hanya 
tahapan-tahapan tertentu saja yang dapat dijadikan CCP. 
Sebuah tahapan yang dapat dijadikan CCP adalah setiap titik, 
tahap, atau prosedur dimana bahaya kimia, biologi, dan fisik 
dapat dikontrol. Terdapat dua titik pengendalian kritis, yaitu titik 
pengendalian kritis 1 (CCP-1) adalah sebagai titik dimana bahaya 
dapat dihilangkan (deffect), dan titik pengendalian kritis 2 (CCP-
2) adalah sebagai titik dimana bahaya dapat dikurangi (rework). 
Penentuan CCP dapat dibantu dengan menggunakan Diagram 
Pohon Keputusan CCP. Berikut contoh diagram pohon 
keputusan CCP : 

 
P1 Adakah Tindakan Pencegahan?

Ya Tidak

Adakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk keamanan 

pangan?
Ya

Lakukan modifikasi tahapan dalam proses 

atau produk

P2

Tidak Bukan CCP Berhenti

Apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi 

bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima?
Ya

Tidak

Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan 

yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tindakan yang tidak dapat 

diterima?

P3

Ya Tidak Bukan CCP Berhenti

P4 Akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang 

teridentifikasi sampai level yang dapat diterima?

Ya Tidak CCP

Bukan CCP Berhenti  
Gambar 3.2 Diagram pohon keputusan penentuan CCP 

(Sumber : BSN, SNI 01-4852-1998) 
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Tabel 3.8 Penetapan CCP proses pembuatan abon jamur 

No. Tahap/proses Bahaya P1 P2 P3 P4 
CCP/Non 

CCP 
Alasan 

1.  Biologi       

  Fisik       

  Kimia       

 
3.4.7.3 Penetapan Batas Kritis 

Tahap ini merupakan penetapan suatu nilai yang menjadi 
batas antara keadaan dapat diterima dan tidak dapat diterima. 
Penentuan batas kritis terhadap CCP yang ditetapkan 
berdasarkan referensi dan standar teknis serta observasi unit 
produksi. Batas kritis harus mudah diidentifikasi agar dalam 
pelaksanaannya dapat dengan mudah untuk dikontrol di dalam 
proses produksi berlangsung. Untuk itu batas kritis perlu 
diusahakan dalam bentuk batas-batas kritis fisik, dan jika tidak 
memungkinkan baru mengarah pada kimia atau mikrobiologi. 
Dalam menentukan batas kritis dapat dilakukan dengan 
menggunakan sumber-sumber literatur ataupun hasil penelitian 
yang telah ada. 
 
3.4.7.4 Menetapkan Sistem Pemantauan untuk Setiap CCP 

Merupakan tahap dimana tindakan dari pengujian atau 
observasi untuk melaporkan keadaan CCP. Pemantauan batas 
kritis ini ditujukan untuk memeriksa apakah prosedur pengolahan 
atau penanganan pada CCP terkendali. Biasanya agar 
pengukurannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat, 
pemantauan dilakukan dengan cara pengujian yang bersifat 
otomatis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena 
itu, pengujian dengan cara analisis mikrobiologis jarang 
digunakan sebagai prosedur monitoring. Beberapa contoh 
pengukuran dalam pemantauan adalah observasi secara visual 
dan pengamatan langsung (misal : kebersihan lingkungan 
pengolahan, penyimpanan bahan mentah), pengukuran suhu dan 
waktu proses, pH, dan kadar air. Prosedur pemantauan dapat 
menggunakan HACCP table plan pada seperti pada Tabel 4.5. 
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3.4.7.5 Menetapkan Tindakan Koreksi untuk Penyimpangan 
Yang Mungkin Terjadi 

Tindakan koreksi adalah prosedur-prosedur yang harus 
dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis ditemukan atau 
batas kritis terlampaui. Apabila terjadi kegagalan dalam 
pengawasan pada CCP, maka tindakan koreksi harus segera 
dilaksanakan. Setiap tindakan koreksi yang dilaksanakan harus 
didokumentasi untuk tujuan modifikasi suatu proses atau 
pengembangan lainnya. Tindakan koreksi di sini harus dapat 
mengurangi atau mengeliminasi potensi bahaya dan risiko yang 
terjadi, ketika batas kritis terlampaui pada CCP-nya tidak 
mengakibatkan potensi bahaya baru. 

 
3.4.8 Pembahasan 

Pembahasan dilakukan untuk memberikan penjelasan dan 
informasi dari data yang telah diolah. Beberapa hal yang 
mencakup penulisan dari pembahasan seperti gambaran dan 
keadaan umum UKM Ailani Food meliputi sejarah, manajemen 
dan organisasi, dan jenis produk. Tahap pembahasan ini juga 
berisi tentang hasil penerapan GMP dan SSOP, analisis bahaya 
yang teridentifikasi, penentuan titik-titik kendali kritis dalam 
tahapan proses produksi, dan usulan-usulan saran perbaikan. 

  
3.4.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari laporan yang 
berisi hasil dan pembahasan yang menjawab permasalahan atau 
tujuan penelitian yang diajukan. Kesimpulan dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan meliputi mengetahui sejauh mana 
penerapan GMP dan SSOP pada UKM Ailani Food, potensi 
bahaya keamanan pangan yang dapat mengancam proses 
produksi, penentuan tahapan yang merupakan CCP, penentuan 
titik kritis serta langkah pengendalian, dan saran perbaikan untuk 
menjaga keamanan pangan produk. Sedangkan saran 
merupakan pemberian masukan perbaikan untuk penelitian 
selanjutnya dan juga untuk perusahaan yang terkait dengan hasil 
penelitian atau kajian yang dilakukan agar semakin mampu 
memperbaiki prosedur terkait keamanan pangan dan kualitas 
produksi. 


