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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian untuk menganalisis  pengaruh penerapan sistem jaminan mutu 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) terhadap kinerja karyawan masih 

jarang dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang telah dilakukandan  

masih menghasilkan berbagai kesimpulan yang beragam.  Devi (2005) 

menganalisis pengaruh penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point) terhadap produktivitas kerja dalam periode waktu satu tahun yaitu tahun 

2005. Variabel yang digunakan adalah Produktivitas karyawan (Y1), 

Perencanaan HACCP (X1), Pelaksanaan HACCP (X2), Penerapan HACCP (X3). 

Dari variabel diatas yang digunakan dihasilkan bahwa penerapan sistem jaminan 

mutu HACCP mempengaruhi secara signifikan terhadap produktivitas karyawan.  

 Hatane (2007) menganalisis pengaruh penerapan manajemen mutu ISO 

melalui budaya kualitas terhadap kinerja karyawan di PT. OTSUKA INDONESIA 

dalam periode satu tahun pada tahun 2007.  Variabel yang digunakan adalah 

budaya kualitas (Y1), kinerja karyawan (Y2), Perencanaan ISO (X1), Komitmen 

Organisasi (X2), Penerapan Prosedur ISO (X3). Dari variabel diatas yang 

digunakan dihasilkan bahwa variabel Perencanaan ISO (X1), Komitmen 

Organisasi (X2), Penerapan Prosedur ISO (X3) mempengaruhi secara signifikan 

budaya kualitas (Y1). Begitu juga dengan budaya kualitas juga mempengaruhi 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan (Y2). Sementara variabel X1 ke 

X2,X3 mempengaruhi secara parsial. Pada variabel X2 ke Y1 dan Y2 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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 Damaik (2008) menganalisis penerapan prinsip-prinsip HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point) di rumah sakit Jakarta dalam periode satu tahun 

pada tahun 2008. Variabel dalam penelitian ini adalah tujuh prinsip HACCP yang 

di analisis untuk mengetahui tingkat bahaya yang terjadi di rumah sakit Jakarta. 

Dari hasil penelitian ini tujuh prinsip dalam HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) pada rumah sakit Jakarta sudah benar dalam penerapan untuk 

menghindari bahaya dalam bidang kesehatan. 

 
2.2 Landasan Teori 

 Terdapat lima faktor penentu keberhasilan dalam pengendalian mutu 

terpadu berdasarkan konsepsi HACCP yaitu peran pemimpin, peran karyawan, 

hubungan antar pemimpin dan karyawan, aspek organisasi dan aspek 

lingkungan kerja Marbun dan Hendyanto (1993). 

1. Peran Pemimpin 

Peran pemimpin dalam suatu perusahaan dapat penunjang keberhasilan 

program pengendalian mutu terpadu ini. Adapun peran pimpinan dapat dilihat 

dari keikutsertaan aktif pimpinan yang akan dapat memperjelas program serta 

mempercepat proses kerjanya. Dengan adanya dorongan moral pimpinan maka 

akan dapat membangkitkan semangat kerja karyawan. Pemimpin juga perlu 

terbuka dalam komunikasi demi kesuksesan organisasi. 

2. Peran Karyawan 

Karyawan harus mempunyai kemauam untuk bekerja secara giat dan 

berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan 

mutu pribadi maupun mutu kerja. Setiap menjalankan suatu program hendaknya 

selalu menumbuhkan semangat dari dalam dirinya sehingga dengan dilandasi 

keikhlasan dan penuh kesadaran untuk terlibat dalam pelaksanaan kerja 

tersebut. Selain memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung 
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penyelesaian pekerjaan, para karyawan hendaknya mempunyai kemauan keras 

untuk mengembangkan diri terutama berkaitan dengan pengembangan perilaku 

dan sikap mental positif yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja 

karyawan.  

3. Hubungan  Pimpinan dan Karyawan 

Pimpinan dan karyawan harus memiliki hubungan yang baik, antara 

keduanya harus berkomitmen dalam menerima dan melaksanakan program 

pengendalian mutu terpadu karena telah menjadi suatu kesepakatan sehingga 

dalam melakukan tindaka harus ada kerjasama untuk mempelancar program 

yang telah direncanakan. Dalam menjalankan semua kegiatan harus dilandasi 

rasa kebersamaan antara pimpinan dan karyawan sehingga tercipta hubungan 

yang kokoh dan kebersamaan dalam penyelesaian permaslaahan yang berkaitan 

dengan tujuan bersama. Bentuk tindakan pelaksanaan kegiatan yang baik 

adalah serasi dan terpadu dengan sasaran yang akan dicapai. Selain itu unsur 

kesikarelaan dalam kerjasama yang tulus dan lahir dari dalam diri setiap individu 

harus selalu ditumbuhkan dengan cara masing-masing menyadari akan 

pentingnya rasa kekeluargaan dalam organisasi. 

 
4. Aspek Organisasi/ Kelompok Kerja 

Aspek organisasi dapat ditunjukkan dengan adanya kemandirian dalam 

usaha dan kematangan organisasi yang sangat menunjang keberhasilan 

pengendalian mutu terpadu. Disini ditekankan dengan adanya organisasi 

karyawan seperti serikat pekerja, dimana organisasi karyawan in akan menjadi 

wadah yang menampung aspirasi anggotanya terutama berkaitan dengan 

kesejahteraan karyawan dan sebagai media dalam menjembatani kominikasi 

pimpinan dengan para karyawan. Adanya organisasi katyawan diharapkan dapat 
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membantu karyawan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 

5. Aspek Lingkungan Kerja 

Aspek lingkungan kerja dapat diwujudkan dengan pelaksanaan disiplin 

dalam bekerja dengan berbekal kedisiplinan kerja yang kokoh akan 

menyumbangkan kesuksesan program pengendalian mutu terpadu. Selain itu 

juga ditentukan oleh adanya ketertiban dalam tindakan, kerapian lingkungan dan 

proses kerja, keberhasilan tempat kerja dan kondisi fisik seseorang yang sangat 

menentukan hasil kerjanya. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002) kinerja pegawai adalah mempengaruhi 

seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara lain termasuk :  

1. Kuantitas Kerja  

Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya 

volume kerja yang seharusnya (standar kerja norma) dengan  

kemampuan sebenarnya.  

2. Kualitas Kerja  

Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan  

volume kerja 

 
 2.2.1  Hazard Analysis Critical Control Point (Analisa Bahaya dan 

Pengendalian Titik Kritis) 

Hazard Analysis Critical Control Point  atau yang disingkat dengan 

HACCP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan pangan. Dimana 

ada tiga konsep dalam sistem HACCP ini yaitu pengendalian bahan baku, 

pengendalian seluruh proses dan pengendalian terhadap lingkungan produksi.  
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a.  Defenisi HACCP 

Filosofi sistem HACCP ini adalah pembinaan dan pengawasan mutu dan 

keamanan pangan berdasarkan pencegahan preventif (preventive measure) 

yang dipercayai lebih unggul dibanding dengan cara-cara tradisional 

(conventional) yang terlalu menekankan pada sampling dan pengujian produk 

akhir di laboratorium. Sistem HACCP lebih menekankan pada upaya 

pencegahan preventif untuk memberi jaminan keamanan produk pangan (Sere, 

1984). 

HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan 

pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional 

dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor dan 

mengendalikan bahaya (hazard) mulai dari bahan baku, selama proses 

produksi/pengolahan, manufakturing, penanganan dan penggunaan bahan 

pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi 

(Hermawan, 2005) 

Konsep dari Sistem HACCP ini dilakukan dengan pendekatan yang 

menggunakan data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul dan 

kerusakan pangannya. Konsep dari HACCP bersifat sistematis karena konsep 

HACCP merupakan suatu rencana yang teliti dan cermat yang meliputi kegiatan 

operasi tahap demi tahap, tata cara dan ukuran kriteria pengendaliannya. 

 
b.  Sejarah HACCP 

Konsep HACCP pertama kali dikembangkan ketika perusahaan Pillsbury 

di Amerika Serikat bersama-sama dengan US Army Nautics Research and 

Development Laboratories, The National Aeronautics and Space Administration 

serta US Air Force Space Laboratory Project Group pada tahun 1959 diminta 

untuk mengembangkan makanan untuk dikonsumsi astronot pada gravitasi nol. 
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Untuk itu dikembangkan makanan berukuran kecil ( bite size ) yang dilapisi 

dengan pelapis edible yang menghindarkannya dari hancur dan kontaminasi 

udara. Misi terpenting dalam pembuatan produk tersebut adalah menjamin 

keamanan produk agar para astronot tidak jatuh sakit. Dengan demikian perlu 

dikembangkan pendekatan yang dapat memberi jaminan mendekati 100% 

aman.  

Tim tersebut akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa, cara terbaik untuk 

mendapatkan jaminan tertinggi adalah dengan sistem pencegahan dan 

penyimpanan rekaman data yang baik. Konsep yang saat ini dikenal sebagai 

HACCP ini, jika diterapkan dengan tepat dapat mengendalikan titik-titik atau 

daerah-daerah yang mungkin menyebabkan bahaya. Masalah bahaya ini 

didekati dengan cara mengamati satu per satu bahan baku proses dari sejak di 

lapangan sampai dengan pengolahannya. Bahaya yang dipertimbangkan adalah 

bahaya patogen, logam berat, toksin, bahaya fisik, dan kimia serta perlakuan 

yang mungkin dapat mengurangi cemaran tersebut. Disamping itu, dilakukan 

pula analisis terhadap proses, fasilitas dan pekerja yang terlibat pada produksi 

pangan tersebut.  

Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya sistem HACCP ini dipaparkan 

kepada masyarakat di negara Amerika Serikat di dalam suatu Konferensi 

Nasional Keamanan Pangan. Pada tahun berikutnya Pillsbury mendapat kontrak 

untuk memberikan pelatihan HACCP kepada badan Food and Drug 

Adminstration (FDA). Dokumen lengkap HACCP pertama kali diterbitkan oleh 

Pillsbury pada tahun 1973 dan disambut baik oleh FDA dan secara sukses 

diterapkan pada makanan kaleng berasam rendah.  

Pada tahun 1985, The National Academy of Scienses (NAS) 

merekomendasikan penerapan HACCP dalam publikasinya yang berjudul An 
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Evaluation of The Role of Microbiological Criteria for Foods and Food 

Ingredients. Komite yang dibentuk oleh NAS kemudian menyimpulkan bahwa 

sistem pencegahan seperti HACCP ini lebih dapat memberikan jaminan 

kemanan pangan jika dibandingkan dengan sistem pengawasan produk akhir.  

Selain NAS, lembaga internasional seperti International Commission on 

Microbiological Spesification for Foods (ICMSF) juga menerima konsep HACCP 

dan memperkenalkannya ke luar Amerika Serikat. Ketika NAS membentuk The 

National Advisory Commitee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF), 

maka konsep HACCP makin dikembangkan dengan disusunnya 7 prinsip 

HACCP yang dikenal sampai saat ini. Konsep HACCP kemudian diadopsi oleh 

berbagai badan internasional seperti Codex Alimentarius Commission (CAC) 

yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia .  

 
c.  Prinsip Dasar Sistem HACCP 

 Secara teoritis ada tujuh prinsip dasar dalam penerapan sistem HACCP 

pada industri pangan seperti yang direkomendasikan oleh Codex Alintarius 

Commission (CAC, 1993). Ketujuh prinsip dasar HACCP yang merupakan dasar 

filosofi HACCP tersebut adalah : 

1. Analisis bahaya (Hazard Analysis) dan penetapan resiko beserta cara 

pencegahannya.  

Pendekatan pertama pada sistem HACCP yaitu menganalisa bahaya 

yang berkaitan dengan semua aspek produk yang di produksi. Pemeriksaan 

terhadap bahaya ini dilaksanakan sebagai tahapan utama untuk mengetahui 

semua bahaya yang terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Jenis bahaya yang 

mungkin terdapat dalam makanan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

a) Bahaya Biologis/Mikrobiologis, disebabkan oleh bakteri pathogen, virus atau 

parasit yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit infeksi atau infestasi, 
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misalnya : E. coli pathogenik, Listeria monocytogenes, Bacillus sp., 

Clostridium sp., Virus hepatitis A, dan lain;  

b) 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 jellow), lubrikan, sanitizer, dan sebagainya  

c) 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. 

2. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis (CCP) di dalam proses produksi.  

Titik kendali kritis (CCP) didefinisikan sebagai suatu titik lokasi, setiap 

langkah/tahap dalam proses, atau prosedur, apabila tidak terkendali (terawasi) 

dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, 

kerusakan (spoilage), dan resiko kerugian ekonomi. CCP ini ditentukan setelah 

diagram alir proses produksi yang sudah teridentifikasi potensi bahaya pada 

setiap tahap produksi dengan menjawab pertanyaan ”Apakah 

pengawasan/pengendalian kritis dari bahaya (hazard) terjadi pada tahap ini atau 

yang lain; apabila pengawasan/pengendalian pada tahap tertentu gagal apakah 

langsung menghasilkan bahaya yang tak diinginkan, kerusakan dan kerugian 

secara ekonomi”. Harus diperhatikan titik kendali (CP) tidaklah sama dengan titik 

kendali kritis (CCP). 
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3. Penetapan batas kritis (Critical Limits) terhadap setiap CCP yang telah 

teridentifikasi.  

 Setelah semua CCP dan parameter pengendali yang berkaitan dengan 

setiap CCP teridentifikasi, Tim HACCP harus menetapkan batas kritis untuk 

setiap CCP. Biasanya batas kritis untuk bahaya biologis/mikrobiologis, kimia dan 

fisika untuk setiap jenis produk berbeda satu sama lainnya. Batas kritis 

didefinisikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk mengamankan 

bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara 

cermat dan efektif. Batas kritis yang sudah ditetapkan ini tidak boleh dilanggar 

atau dilampaui nilainya, karena bila suatu nilai batas kritis yang dilanggar dan 

kemudian titik kendali kritisnya lepas dari kendali, maka dapat menyebabkan 

terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen. 

4. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP.  

Monitoring merupakan rencana pengawasan dan pengukuran 

berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan 

terkendali dan menghasilkan catatan (record) yang tepat untuk digunakan dalam 

verifikasi nantinya. Kegiatan monitoring ini mencakup : (1) Pemeriksaan apakah 

prosedur penanganan dan pengolahan pada CCP dapat dikendalikan dengan 

baik ; (2) Pengujian atau pengamatan terjadwal terhadap efektifitas sustu proses 

untuk mengendalikan CCP dan batas kritisnya ; (3) Pengamatan atau 

pengukuran batas kritis untuk memperoleh data yang teliti, dengan tujuan untuk 

menjamin bahwa batas kritis yang ditetapkan dapat menjamin keamanan produk 

(Hermawan, 2005). 

Cara dan prosedur monitoring untuk setiap CCP perlu diidentifikasi agar 

dapat memberi jaminan bahwa proses pengendalian pengolahan produk pangan 

masih dalam batas kritisnya dan dijamin tidak ada bahayanya. Dalam hal ini, 
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metode, prosedur dan frekuensi monitoring serta kemampuan hitungnya harus 

dibuat daftarnya pada lembaran kerja HACCP. Prosedur dan metode monitoring 

harus efektif dalam memberi jaminan keamanan terhadap produk pangan yang 

dihasilkan. 

5. Menetapkan/menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi 

penyimpangan (diviasi) pada batas kritisnya.  

 Meskipun sistem HACCP sudah dirancang untuk dapat mengenali 

kemungkinan adanya bahaya yang berhubungan dengan kesehatan dan untuk 

membangun strategi pencegahan preventif terhadap bahaya, tetapi kadang-

kadang terjadi pula penyimpangan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, jika 

dari hasil pemantuan (monitoring) ternyata menunjukkan telah terjadi 

penyimpangan terhadap CCP dan batas kritisnya, maka harus dilakukan 

tindakan koreksi (corrective action) atau perbaikan dari penyimpangan tersebut.  

Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika 

kesalahan serius atau kritis diketemukan dan batas kritisnya terlampaui. Dengan 

demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka 

tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-

beda tergantung dari tingkat resiko produk, yaitu semakin tinggi resiko produk 

semakin cepat tindakan koreksi harus dilakukan. 

6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan 

datanya (Record keeping).  

 Sistem doumentasi dalam sistem HACCP bertujuan untuk : (1) 

Mengarsipkan rancangan program HACCP dengan cara menyusun catatan yang 

teliti dan rapih mengenai seluruh sistem dan penerapan HACCP ; (2) 

Memudahkan pemeriksaan oleh manager atau instansi berwenang jika produk 
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yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab kasus keracunan 

makanan.  

Berbagai keterangan yang harus dicatat untuk dokumentasi sistem dan 

penerapan HACCP mencakup :  

a. Judul dan tanggal pencatatan  

b.  Keterangan produk (kode, tanggal dan waktu produksi)  

c.  Karakteristik produk (penggolongan resiko bahaya)  

d.  Bahan serta peralatan yang digunakan, termasuk : bahan mentah, bahan 

tambahan, bahan pengemas dan peralatan penting lainnya.  

e.  Tahap/bagan alir proses, termasuk : penanganan dan penyimpanan bahan, 

pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan distribusinya.  

f. Jenis bahaya pada setiap tahap  

g. CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan  

h. Penyimpangan dari batas kritis  

i. Tindakan koreksi/perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan, 

dan karyawan/petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi/ 

perbaikan.  

7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran  

 Prosedur verifikasi dibuat dengan tujuan : (1) Untuk memeriksa apakah 

program HACCP telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan HACCP yang 

ditetapkan dan (2) Untuk menjamin bahwa rancangan HACCP yang ditetapkan 

masih efektif dan benar. Hasil verifikasi ini dapat pula digunakan sebagai 

informasi tambahan dalam memberikan jaminan bahwa program HACCP telah 

terlaksana dengan baik.  

Verifikasi mencakup berbagai kegiatan evaluasi terhadap rancangan dan 

penerapan HACCP, yaitu :  
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a.  Penetapan jadwal verifikasi yang tepat  

b.  Pemeriksaan kembali (review) rancangan HACCP  

c. Pemeriksaan atau penyesuaian catatan CCP dengan kondisi proses 

sebenarnya  

d.  Pemeriksaan penyimpangan terhadap CCP dan prosedur koreksi/perbaikan 

yang harus dilakukan.  

e. Pengampilan contoh dan analisis (fisik, kimia dan/atau mikrobiologis) secara 

acak pada tahap-tahap yang dianggap kritis.  

f. Catatan tertulis mengenai : kesesuaian dengan rancangan HACCP, 

penyimpangan terhadap rancangan HACCP, pemeriksaan kembali diagram 

alir dan CCP.  

g.  Pemeriksaan kembali modifikasi rancangan HACCP (CORLETT, 1991).  

 
d. Tahapan Penerapan dan Implementasi Sistem HACCP 

Pada dasarnya untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam 

industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap 

keamanan pangan, misal : bahan mentah, ingredien dan bahan tambahan, 

praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian 

bahaya, cara mengkonsumsi produk, dan resiko masyarakat konsumen. 

Untuk memperoleh hasil yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan 

sistem HACCP perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Komitmen Manajemen.  

Keberhasilan penerapan implementasi sistem HACCP sangatlah 

tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Seluruh 

karyawan dan staf nantinya harus tahu bahwa manajemen adalah yang paling 

bertanggung jawab memikul beban tugas implementasi ini. Dengan demikian 

segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP 
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harus disediakan baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, 

informasi, metode, lingkungan, bahan baku dan waktu. 

2. Pembentukan Tim HACCP.  

Setelah Pimpinan Puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap 

program keamanan pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang 

bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan dan 

pengembangan sistem HACCP. Dalam hal ini anggotanya tidak perlu dibatasi 

dan dapat berasal dari bagian : produksi, pengendalian mutu atau QC, jaminan 

mutu (QA), manufakturing, keteknikan (engineering), R & D serta sanitasi. 

Mereka merupakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman di bidang pekerjaannya masing-masing sehingga informasi teknis 

dan masukan (input) dari mereka bermanfaat untuk mengembangkan sistem 

HACCP secara efektif dan benar. 

3. Pelatihan Tim HACCP.  

Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberi 

pelatihan (training) mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya 

(misalnya tentang hazard dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis 

dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi 

yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur 

dokumentasi HACCP dan lain-lain). Pelatihan dan pendidikan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan mengembangkan keahlian (skill) 

personil yang bersangkutan guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

4. Diskripsi Produk.  

Tim HACCP yang telah dibentuk dan disusun selanjutnya harus 

mendiskripsikan/menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan 
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yang akan dibuat/diproduksi. Dalam hal ini keterangan atau karakteristik yang 

lengkap mengenai produk harus dibuat, termasuk keterangan mengenai 

komposisi (ingredien), formulasi, daya awet dan cara distribusinya. Semua 20 

informasi tersebut diperlukan oleh tim HACCP untuk melakukan evaluasi secara 

luas dan komprehensif.  

5. Identifikasi Penggunaan/Konsumennya.  

Kemudian tim HACCP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. 

Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna 

akhir dari produk tersebut. Pada kasus, harus dipertimbangkan kelompok 

populasi/masyarakat beresiko tinggi. 

6. Penyusunan Bagan/Diagram Alir Proses.  

Bagan/diagram alir proses harus disusun oleh tim HACCP. Setiap tahap 

dalam proses tertentu harus dianalisis untuk menyusun bagan alirnya. Dalam 

menerapkan HACCP untuk suatu proses, pertimbangan harus diberikan terhadap 

tahap sebelum dan sesudah proses tersebut.  

Tujuan dibuatnya alir proses adalah untuk menggambarkan tahapan proses 

produksi secara dalam industri pangan yang bersangkutan serta untuk melihat 

tahapan proses produksi tersebut menjadi mudah dikenali. 

7. Menguji dan Memeriksa Kembali Diagram Alir Proses.  

Tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses 

yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan 

proses pengolahan yang sebenarnya (di pabrik) dengan bagan alir proses pada 

setiap tahap dan waktu proses, dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila 

ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian, 

bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat dan kurang sempurna, dapat 

dilakukan modifikasi. 
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8. Menerapkan Tujuh Prinsip HACCP.  

Tujuh prinsip penting HACCP yang harus diterapkan adalah :  

1.  Penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara 

pencegahan untuk mengendalikan bahaya.  

2. Penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis (CCP = Critical Control 

Point).  

3. Penerapan prinsip 3. Menetapan batas/limit kritis untuk setiap titik kendali 

kritis (CCP).  

4. Penerapan prinsip 4. Menetapkan sistem/prosedur pemantauan untuk setiap 

CCP.  

5. Penerapan prinsip 5. Menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.  

6. Penerapan prinsip 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan 

bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar.  

7. Penerapan prinsip 7. Membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang 

praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem 

HACCP.  

Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab 

penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan 

HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. 

 
2.3 Penerapan Pengendalian Mutu Terpadu Berdasarkan Konsepsi HACCP 

2.3.1 Prasyarat utama penerapan pengendalian mutu terpadu berdasarkan 
HACCP 

 
   Pada dasarnya pengendalian mutu berdasarkan konsepsi HACCP 

merupakan program yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu 

sistem yang lebih luas dalam sistem pengawasan. Agar fungsi penerapan 

pengendalian mutu terpadu berdasarkan konsepsi HACCP dapat berjalan efektif 
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Derwanto dan Murniyati (2004), setiap unit pengolahan yang akan menerapkan 

HACCP harus memenuhi syarat kelayakan dasar yang terdiri dari dua 

persyaratan pokok, yaitu : 

 
a.  Standar Prosedur Operasi Pengolahan (SPOP) 

   Penetapan SPOP merupakan bagian yang mendasar dari penerapan 

pengendalian mutu berdasarkan konsepsi HACCP. Dalam setiap SPOP harus 

dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai prosedur untuk setiap tahapan. 

   Dalam operasional di unit pengolahan pihak perusahaan harus 

melakukan pemantauan terhadap prosedur pengolahan untuk mengevaluasi : 

- Kesesuaian, mutu, dan penggunaan semua input seperti ikan, bahan 

tambahan, bahan pembantu, bahan pengemas, label dan lain-lain. 

- Kesesuaian kontrol dan kondisi produksi seperti pemeliharaan, konstruksi, 

sanitasi operasi dan peralatan yang digunakan dalam pengolahan. 

-  Pemenuhan persyaratan terhadap produk akhir dalam hal mutu, keamanan, 

kesehatan dan diperlukan mutu dan komposisi. 

-   Pengecekan tenaga dalam hal kesehatan dan hygiene. 

 
b. Standar Prosedur Operasi Sanitasi (SPOS) 

   Sanitasi hasil perikanan adalah upaya pencegahan terhadap 

kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiak jasad renik pembusuk dan 

pathogen dalam hal perikanan, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak 

hasil perikanan dan membahayakan manusia. Standar Prosedur Operasi 

Sanitasi (SPOS) merupakan salah satu persyaratan suatu kelayakan dasar yang 

dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi sanitasi 

lingkungan agar produk yang dihasilkan aman. Lingkungan yang dimaksud 

meliputi : ruangan, peralatan, pekerja, air dan sebagainya. Persyaratan sanitasi 
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adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi, termasuk 

standar hygiene sebagai upaya untuk mematikan jasad renik dan mengurangi 

jasad renik, agar produk perikanan yang diproduksi dan dikonsumsi tidak 

membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. 

   Sebelum menerapkan program pengendalian mutu terpadu berdasarkan 

konsepsi HACCP ini maka perlu untuk memahami faktor-faktor yang harus 

dipersiapkan Marbun dan Hendryanto (1993). Ada lima prasyarat dalam 

program pengendalian mutu terpadu, yaitu : 

a. Aspek Perilaku 

   Program pengendalian mutu terpadu berdasarkan HACCP adalah 

sebagai alat untu membangun perilaku. Tetapi pada saat awal penerapan atau 

pra pengendalian mutu terpadu itu sendiri perlu persyaratan perilaku dari pihak-

pihak yang terinteraksi yaitu pimpinan dan karyawan. 

b. Aspek Organisasi 

   Dalam aspek organisasi memuat unsur-unsur yang penting antara lain : 

kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan lingkungan kerja/suasana kerja. 

Perusahaan sebagai suatu organisasi yang telah memiliki sumberdaya-

sumberdaya berupa manusia, mesin-mesin, metode kerja, waktu dan material 

memerlukan pengaturan yang terencana dan benar-benar berdaya guna. 

Organisasi senantiasa melibatkan orang-orang dimana setiap orang mempunyai 

tujuan perorangan dan dengan keikutsertaannya dalam organisasi yang memiliki 

harapan agar organisasi tersebut akan membantu mencapai tujuannya 

disamping tujuan bersama. Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan 

kerja dan pengelolahan sumberdaya organisasi maka dibutuhkan seorang 

pemimpin. 
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c. Aspek Lingkungan Kerja 

   Lingkungan kerja merupakan  sesuatu yang ada disekitar karyawan dan 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. Lingkungan kerja karyawan dapat mempengaruhi sikap dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Lingkungan kerja yang buruk dapat membuat 

karyawan mengalami kelelahan fisik maupun psikis yang berupa kejenuhan. 

Keadaan seperti ini apabola berlangsung secara terus menerus dapat 

menurunkan produksi dalam kesatuan waktu dan kecepatan dalam bekerja. 

   Dapat disimulkan bahwa keberhasilan program pengendalian mutu 

berdasarkan konsepsi HACCP terletak pada pengaturan unsur-unsur 

manajemen antara lain adalah manusia, metode, tempat/peralatan dan material 

supaya bermanfaat secara optimal, terkoordinasi dengan baik untuk menunjang 

terwujudnya tujuan program pengendalian mutu berdasarkan konsepsial 

HACCP. 

d. Aspek Manajemen 

   Menurut Hasibuan (2000) mendefenisikan manajemen sumberdaya 

manusia sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. 

   Sedangkan manajemen sumberdaya manusia memiliki peranan yang 

sangat penting dalam mengelola unsur manusia sebagai sumberdaya yang 

potensial dan perlu untuk terus dikembangkan sehingga nantinya akan mampu 

memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi dan perkembangan 

individu. Pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumberdaya manusia, karena itu perlu dilakukan fungsi 
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manajemen terutama dalam penerapan pengendalian mutu terpadu 

berdasarkan konsepsi HACCP. 

e. Aspek Komitmen Mutu 

Mencapai komitmen yang meluas terhadap mutu menyertakan beraneka 

ragam tindakan yang terus menerus di seluruh aktivitas program mutu terhadap 

perusahaan. Dengan demikian kendali mutu terpadu dan sistem mutu terpadu 

dapat melibatkan program yang luas untuk menekankan penjaminan motivasi 

mutu yang positif dan pencapaian mutu yang kuat pada pihak karyawan 

perusahaan sedikitnya dalam bidang mendasar (Feigenbaum, 1996). 

Salah satu hal mendasar untuk mencapai komitmen mutu adalah bidang 

pendidikan mutu. Pendidikan tentang masalah mutu adalah suatu proses yang 

dengan derajat keefektifan yang beragam, terjadi dalam industri selama 

bertahun-tahun, dalam banyak bentuk dan dalam banyak cara. 

 
2.3.2 Faktor penentu keberhasilan penerapan pengendalian terpadu 

berdasarkan konsepsi HACCP 
 

  Terdapat lima faktor penentu keberhasilan dalam pengendalian mutu 

terpadu berdasarkan konsepsi HACCP yaitu peran pemimpin, peran karyawan, 

hubungan antar pemimpin dan karyawan, aspek organisasi dan aspek 

lingkungan kerja Marbun dan Hendyanto (1993). 

a. Peran Pemimpin 

Peran pemimpin dalam suatu perusahaan dapat penunjang keberhasilan 

program pengendalian mutu terpadu ini. Adapun peran pimpinan dapat dilihat 

dari keikutsertaan aktif pimpinan yang akan dapat memperjelas program serta 

mempercepat proses kerjanya. Dengan adanya dorongan moral pimpinan maka 

akan dapat membangkitkan semangat kerja karyawan. Pemimpin juga perlu 

terbuka dalam komunikasi demi kesuksesan organisasi. 
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b. Peran Karyawan 

Karyawan harus mempunyai kemauam untuk bekerja secara giat dan 

berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan 

mutu pribadi maupun mutu kerja. Setiap menjalankan suatu program hendaknya 

selalu menumbuhkan semangat dari dalam dirinya sehingga dengan dilandasi 

keikhlasan dan penuh kesadaran untuk terlibat dalam pelaksanaan kerja 

tersebut. Selain memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung 

penyelesaian pekerjaan, para karyawan hendaknya mempunyai kemauan keras 

untuk mengembangkan diri terutama berkaitan dengan pengembangan perilaku 

dan sikap mental positif yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja 

karyawan.  

c. Hubungan antara Pimpinan dan Karyawan 

Pimpinan dan karyawan harus memiliki hubungan yang baik, antara 

keduanya harus berkomitmen dalam menerima dan melaksanakan program 

pengendalian mutu terpadu karena telah menjadi suatu kesepakatan sehingga 

dalam melakukan tindaka harus ada kerjasama untuk mempelancar program 

yang telah direncanakan. Dalam menjalankan semua kegiatan harus dilandasi 

rasa kebersamaan antara pimpinan dan karyawan sehingga tercipta hubungan 

yang kokoh dan kebersamaan dalam penyelesaian permaslaahan yang berkaitan 

dengan tujuan bersama. Bentuk tindakan pelaksanaan kegiatan yang baik 

adalah serasi dan terpadu dengan sasaran yang akan dicapai. Selain itu unsur 

kesikarelaan dalam kerjasama yang tulus dan lahir dari dalam diri setiap individu 

harus selalu ditumbuhkan dengan cara masing-masing menyadari akan 

pentingnya rasa kekeluargaan dalam organisasi. 
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d. Aspek Organisasi/ Kelompok Kerja 

Aspek organisasi dapat ditunjukkan dengan adanya kemandirian dalam 

usaha dan kematangan organisasi yang sangat menunjang keberhasilan 

pengendalian mutu terpadu. Disini ditekankan dengan adanya organisasi 

karyawan seperti serikat pekerja, dimana organisasi karyawan in akan menjadi 

wadah yang menampung aspirasi anggotanya terutama berkaitan dengan 

kesejahteraan karyawan dan sebagai media dalam menjembatani kominikasi 

pimpinan dengan para karyawan. Adanya organisasi katyawan diharapkan dapat 

membantu karyawan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 

e. Aspek Lingkungan Kerja 

Aspek lingkungan kerja dapat diwujudkan dengan pelaksanaan disiplin 

dalam bekerja dengan berbekal kedisiplinan kerja yang kokoh akan 

menyumbangkan kesuksesan program pengendalian mutu terpadu. Selain itu 

juga ditentukan oleh adanya ketertiban dalam tindakan, kerapian lingkungan dan 

proses kerja, keberhasilan tempat kerja dan kondisi fisik seseorang yang sangat 

menentukan hasil kerjanya. 

 
2.4  Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia  merupakan sumberdaya yang berasal dari 

manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani.  Sumberdaya 

manusia juga berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat 

keputusan strategis ataupun taktis (Meldona, 2009). 

Setiap perusahaan pasti menginginkan memiliki sumberdaya manusia 

yang berkualitas. Agar nantinya dapat memajukan perusahaan dengan ide-ide 

yang dicetuskan oleh sumberdaya manusia dari perusahaan tersebut. Setiap 

perusahaan juga mewujudkan keinginannya memiliki sumberdaya manusia yang 
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berkualitas, yang nantinya dapat memajukan perusahaan dengan melakukan 

berbagai proses seleksi penerimaan sumberdaya manusia, menilai kinerja 

sumberdaya manusia yang ada di dalam perusahaan dan melihat kemajuan 

perusahaan dari hasil penilaian terhadap kinerja sumberdaya manusia yang 

terdapat dalam perusahaan. 

Setiap perusahaan juga melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan 

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah organisasi yang 

didalamnya terdapat sumberdaya manusia yang berkualitas yang dihasilkan dari 

seleksi penerimaan dan penilaian kinerja selama berada di dalam perusahaan. 

 
2. 5  Defenisi Kinerja  

 Sumberdaya manusia memiliki peranan didalam  suatu perusahaan. Hal 

ini menyebabkan perusahaan harus memperhatikan kinerja karyawan.  Usaha 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya 

adalah dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan pengembangan 

kemapuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

 Menurut Riniwati (2010) Kinerja merupakan peranan seseorang dalam 

melakukan pekerjaan, melaksanakan strategi organisasi untuk mencapai tujuan 

yang khusus kepada perseorangan maupun kelompok dengan memperlihatkan 

kompetensi yang relevan bagi organisasi. Kinerja karyawan juga dapat dilihat 

dari konsep multi dimensional yang mencakup tiga aspek, yaitu sikap (attitudeI), 

kemampuan (ability), dan prestasi (accomplishments). 

 Kinerja karyawan merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu 

perusahaan atau organisasi. Kinerja karyawan dapat dijadikan sebagai salah 

satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kinerja 

karyawan merupakan suatu peranan yang dilaksanakan oleh manusia sesuai 
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dengan tanggung jawab dan kompetensi yang dimiliki serta menciptakan suatu 

keberhasilan dari kemampuan kerja dalam perusahaan. 

 Kinerja karyawan juga dapat diartikan sebagai hasil kerja karyawan 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan (Anwar, 2001). 

 
2.6   Penilaian Kinerja 

 Dalam penilaian kinerja umumnya orang berpendapat bahwa penilaian 

kinerja karyawan menjadi salah satu bagian yang penting dari seluruh proses 

karya yang dihasilkan oleh karyawan. Pentingnya penilaian kerja yang rasional 

dan objektif dapat dilihat dari dua kepentingan. Dua kepentingan itu adalah 

kepentingan dari karyawan yang berbersangkutan sendiri dan kepentinagn 

organisasi. 

 Bagi organisasi penilaian kinerja karyawan penting arti dan peranannya 

dalam mengambil keputusan mengenai berbagai hal, seperti identifikasi program 

pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, 

promosi dan sistem imbalan dari seluruh proses manajemen sumberdaya 

manusia pada perusahaan. 

 Sedangakan bagi karyawan sendiri penilaian kinerja memiliki arti dan 

peranan dalam melihat peningkatan yang terjadi hasil dari kerja yang telah 

dilakukan dalam berbagai hal, seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan dan 

potensi yang bermanfaat untuk menentukan tujuan, alur, rencana dan 

pertimbangan perkembangan karir. 

 Menurut Meldona (2009) penilaian kinerja merupakan suatu proses yang 

dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja dari pekerjaan seseorang 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam mencapai sebuah tujuan. 

Penilaian kinerja juga dapat menjadi slaah satu faktor atas pemberian jaminan 
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kesejahteraan karyawan yang terdapat dalam perusahaan. Penilaian kinerja 

meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Dalam dunia tenaga kerja 

yang kompetitif, perusahaan membutuhkan kinerja yang tinggi. 

 Penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai evaluasi sistematis dari 

hasil pekerjaan karyawan dan potensi karyawan yang dapat dikembangkan serta 

proses penilaian secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan 

kepada karyawan (Anwar, 2001).  

 
2.6.1 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Para pemimpin perusahaan menyadari adanya perbedaan kinerja antara 

satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada dibawah pengawasannya. 

Walaupun karyawan bekerja di tempat yang sama namun produktivitas karyawan 

tidak sama As’ad (dalam Devi, 2009). 

 MenurutTiffin dan Me. Cormick (dalam Devi, 2009) ada dua variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja, yaitu : 

a. Variabel individual, meliputi : sikap, karakteristik, sifat fisik, minat dan 

motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan dan faktor individual 

lainnya. 

b. Variabel situasional, meliputi : 

1. Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari : metode kerja, kondisi dan 

perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik. 

2. Faktor sosial dan organisasi, meliputi : peraturan-peraturan organisasi, sifat 

organisasi, jenis pelatihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan 

sosial. 
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2.6.2 Pengukuran Kinerja Karyawan 

Untuk mengetahui kinerja seorang karyawan, diperlukan pengukuran 

kinerja seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli dimana hampir seluruh cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal yang hampir sama. 

Menurut Dharma (1991) kinerja karyawan diukur dengan tiga hal dibawah 

ini antara lain : 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan 

c. Ketetapan waktu, yaitu sesuai dan tidaknya dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

 
2.6.3   Manfaat Pengukuran  Kinerja Karyawan 

 Penilaian kinerja karyawan memiliki beragam prespektif pengembangan 

perusahaan khususnya dalam manajemen sumberdaya manusia. Manfaat dari 

penilaian kinerja karyawan dapat dijabarkan sebagai berikut (Meldona, 2009) : 

a. Perbaikan kinerja 

Penilaian kinerja memiliki manfaat dalam perbaikan kinerja karyawan 

dalam bentuk yang tepat untuk memperbaiki kinerja karyawan pada perusahaan. 

b. Penyesuaian kompensasi 

Penilain kinerja juga membantu menentukan seberapa besar pembayaran 

yang hasus diberikan kepada karyawan atas kinerja yang telah dilakukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

c. Keputusan penempatan 

Promosi, transfer dan penurunan jabatan juga dapat dilakukan dengan 

melihat hasil dari penilaian kinerja karyawan. 

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 
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Kinerja yang buruk dapat mencerminkan bahwa karyawan butuh 

pelatihan untuk mengembangkan kinerja karyawan. 

e. Perencanaan dan pengembangan karir 

Penilai kinerja juga dapat menjadi indikator untuk mengetahui 

perkembangan karir seorang karyawan di perusahaan. 

f. Kesempatan kerja yang sama  

Penilaian kerja yang akurat dapat dijadikan sebagai latarbelakang untuk 

mementukan penempatan atau posisi kerja. 

g. Umpan balik pada SDM 

Kinerja yang baik dan buruk pada sebuah organisasi mengidentifikasi 

baik tidaknya fungsi departemen SDM yang diterapkan. 
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2.7  Kerangka Berpikir 
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