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RINGKASAN

Susu bubuk adalah produk susu yang diperoleh dengan
cara mengurangi sebagian besar air melalui proses
pengerongan susu segar atau rekombinasi yang telah
dipasteurisasi, dengan atau tanpa tambahan vitamin, mineral
dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Suatu konsep
jaminan mutu yang khusus diterapkan untuk pangan dikenal
dengan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).
Sistem   HACCP merupakan sistem manajemen keamanan
pangan. Munculnya konsep HACCP, bertitik tolak dari
meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan,
yang melahirkan tuntutan terhadap jaminan keamanan dan
kelayakan mutu atas pangan dan bahan pangan yang
dikonsumsi. Dalam kegiatan magang ini, dilakukan identifikasi
titik kritis dalam alur produksi, kemudian contoh susu diambil
dari titik kritis tersebut, dan analisa dilakukan terhadap jumlah
cemaran mikroba, serta analisa residu antibiotika dalam susu
bahan baku. Titik kritis sumber bahaya dan bahaya yang dapat
timbul pada titik-titik tersebut serta pencegahan yang dapat
dilakukan telah diidentifikasi. Penerapan jaminan mutu seperti
HACCP akan dapat menghasilkan susu bubuk yang lebih
bermutu  dan lebih aman bagi konsumen. Sehingga HACCP
perlu diterapkan pada proses pembuatan susu bubuk, dan
sebaiknya dimulai secara bertahap.

Kata Kunci : Susu, Jaminan Mutu, HACCP(Hazard Analysis
Critical Control Points)
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ABSTRACT

Milk powder is a dairy product that is obtained by
eliminating most of the water through the process of
recombination pengerongan fresh milk or pasteurized, with or
without the addition of vitamins, minerals and food additives are
permitted. A special concept of quality assurance applied to
food is known as HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Points). HACCP system is a food safety management system.
The emergence of the concept of HACCP, starts from
increasing consumer awareness of health, who gave birth to the
demands of the security and feasibility of top quality food and
foodstuffs consumed. In this apprenticeship activities,
identification of critical points in the production flow, then the
milk samples taken from the critical point, and the analysis is
done on the number of microbial contamination, as well as
analysis of antibiotic residues in milk raw material. The critical
point hazards and dangers that can arise at these points, and
precautions that can be done have been identified.
Implementation of quality assurance such as HACCP will be
able to produce better quality milk powder and safer for
consumers. So that HACCP should be applied to the process of
making powdered milk, and should be started gradually.

Keywords: Milk, Quality Assurance, HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Points)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang adalah kegiatan akademik
(intrakurikuler) yang dilakukan oleh mahasiswa
dengan melakukan praktek kerja pada lembaga –
lembaga yang relevan dalam bidang  industri
pengolahan hasil pertanian. Bentuk kegiatan yang
dilakukan adalah kerja praktek dengan mengikuti
semua aktivitas atau kegiatan di lokasi magang.
pelaksanakan magang  di industri merupakan salah
satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Keteknikan
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas
Brawijaya.  Magang di  industri penting  untuk
melengkapi pengetahuan mengenai dunia industri
yang merupakan bentuk nyata dari teori – teori yang
didapat selama mengikuti perkuliahan.

Teknologi pengolahan bahan pangan
sekarang ini berkembang dengan pesat, seiring
dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan
bahan pangan semakin bertambah. Peranan industri
pangan secara keseluruhan di Indonesia cukup besar,
terbukti dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap
dan komoditi pangan yang diekspor ke Luar Negeri.
Jenis industri yang mengolah peternakan sekarang
masih beragam. Salah satu komoditi hasil perkebunan
yang memiliki arti penting adalah susu. Susu
merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat,
selain itu juga merupakan sumber devisa non migas
yang cukup besar karena nilai ekonominya yang tinggi.
Susu menjadi bahan minuman yang sangat digemari
hampir semua kalangan masyarakat di Indonesia dan
diseluruh dunia setelah air. Dengan perkembangannya
keberbagai belahan dunia, susu telah menjadi bagian
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yang menyatu dengan tradisi setempat. Susu
merupakan functional food mengingat khasiat dan
potensi yang terkandung dalam susu dapat
meningkatkan kesehatan tubuh dan merupakan
sumber zat gizi.

Industri susu di Indonesia cukup berkembang
pesat, ditandai dengan semakin banyaknya industri
yang mengolah susu sebagai bahan baku utama.
Khususnya untuk minuman kemasan yang banyak
dijumpai di pasaran. Masalah yang sering dihadapi
oleh kebanyakan industri pangan sekarang ini adalah
bagaimana menghasilkan produk pangan yang
terjamin keamanannya. Keamanan pangan
merupakan jaminan bahwa produk pangan yang
dihasilkan benar – benar aman untuk dikonsumsi,
tidak mengandung bahan – bahan pencemar yang
dapat mengganggu bahkan membahayakan
kesehatan konsumen. Penyimpanan produk dapat
berupa cemaran mikrobiolgis dan bahan lain yang
mungkin masuk selama proses produksi berlangsung.

PT. NETANIA KASIH KARUNIA merupakan
suatu perusahaan yang bergerak di bidang
pengolahan  hasil perternakan. Produk yang
dihasilkan oleh PT. NETANIA KASIH KARUNIA
berupa susu bubuk atau produk susu yang lain. Produk
susu bubuk yang diproduksi oleh PT. NETANIA KASIH
KARUNIA memberikan prospek yang bagus bagi
peternak sapi yang memproduksi susu yang terdapat
di sekitar wilayah Pasuruan.

Dalam hal ini berorientasi pada Kualitas atau
mutu dari bahan pangan akan sangat mempengaruhi
kualitas sumber daya manusia sebagai konsumen.
Kualitas bahan pangan meliputi nilai gizi yang cukup,
bebas dari cemaran kimia maupun cemaran
mikrobiologis serta memberikan ketentraman batin
bagi konsumen karena halal. Jaminan mutu terhadap
keamanan pangan secara konvensional yang hanya
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berdasarkan  inspeksi produk akhir tidak dapat
menjamin mutu secara keseluruhan. Pengawasan
mutu pangan berdasarkan prinsip-prinsip pencegahan
dipercayai lebih unggul dibandingkan dengan cara-
cara tradisional yang menekankan pada  pengujian
produk akhir di laboratorium. Suatu konsep jaminan
mutu yang khusus diterapkan untuk pangan dikenal
dengan HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Points). Sistem HACCP merupakan sistem
manajemen keamanan pangan. Munculnya konsep
HACCP, bertitik tolak dari meningkatnya kesadaran
konsumen terhadap kesehatan, yang melahirkan
tuntutan terhadap jaminan keamanan dan kelayakan
mutu atas pangan dan bahan pangan yang
dikonsumsi.

Konsumen beranggapan pengawasan mutu
yang dilakukan pada pengawasan produk akhir saja
belum dapat menjamin keamanan maupun
kelayakan mutu makanan seutuhnya sesuai tuntutan
konsumen. HACCP merupakan suatu sistem
pengawasan mutu untuk industri pangan yang
dapat menjamin   keamanan pangan, yang dapat
mencegah bahaya atau resiko yang mungkin timbul
dan menetapkan pengawasan tertentu dalam  usaha
pengendalian mutu pada seluruh rantai produksi
pangan. Dalam konsep jaminan mutu tersebut, bahan
yang dapat membahayakan keselamatan manusia
atau  yang merugikan akan  diidentifikasi dan diteliti.
Demikian juga simpul atau titik dimana kemungkinan
besar terjadi bahaya akan diidentifikasi, mulai dari
penyediaan bahan baku, selama tahapan proses
pengolahan hingga produk  siap dikonsumsi.

Untuk menghasilkan produk yang  bermutu
dan terjamin keamanannya diperlukan adanya
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) dari
bahan baku, proses produksi sampai produk jadi dan
siap di pasarkan. HACCP sangat diperlukan agar
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produk yang   dihasilkan sesuai dengan standar
yang diinginkan. Dengan melakukan magang ini yang
khususnya pada proses pembuatan susu di PT.
NETANIA KASIH KARUNIA diharapkan dapat
menambah wawasan dan pengetahuan proses
pembuatan susu dari bahan baku hingga barang jadi
dan penggudangan terutama tentang pengendalian
mutu dimasing – masing proses.

1.2 Tujuan

Tujuan umum kegiatan magang ini antara lain:
Meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa

mengenai hubungan antara teori dan penerapannya
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga
dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam terjun ke
masyarakat setelah lulus.
a. Mahasiswa memperoleh pengalaman dan sikap

yang berharga dengan mengenali kegiatan-
kegiatan di lapangan kerja yang ada di bidang
teknologi pertanian secara luas

b. Mahasiswa mampu memperoleh ketrampilan kerja
dan pengalaman kerja yang praktis yaitu secara
langsung dapat menjumpai, merumuskan serta
memecahkan permasalahan yang ada dalam
kegiatan di bidang teknologi pertanian.

c. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi,
pemerintah, instansi swasta, perusahaan dan
masyarakat.

Adapun tujuan khusus kegiatan magang ini
antara lain:

a. Untuk meningkatkan pemahaman antara teori dan
aplikasi lapangan mengenai pengadaan bahan
baku, proses pengolahan dan pemasaran produk
susu.

b. Untuk mengetahui pengendalian mutu pada bahan
baku, proses, dan produk jadi.
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c. Melalui kegiatan magang ini mahasiswa akan
memperoleh ketrampilan dan pengalaman kerja
dalam merumuskan dan memecahkan
permasalahan yang ada di Industri Pembuatan
Susu PT Netania Kasih Karunia

d. Memahami Proses Produksi di Perusahaan mulai
dari bahan baku hingga produk jadi dan Mesin
yang digunakan

e. Mengenal Mekanisme HACCP dan syarat – syarat
yang diperlukan dalam penerapan HACCP pada
produk di Perusahaan.

Akhirnya, kegiatan ini akan memberikan dampak
terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan
pengembangan sikap dan dapat melatih kepekaan
mengidentifikasi permasalaham dan mencari alternatif
solusi guna meningkatkan kemampuan inteletual
mahasiswa.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB II
PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Kondisi Umum Perusahaan

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Netania Kasih Karunia didirikan oleh Prof. dr.
Erwin Sarwono pada tahun 1999, merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan
pangan yaitu produksi susu bubuk formula bayi.
Kapasitas produksi dirancang hingga 900 ton
perminggu dengan luas tanah sekitar 13.826 m2 dan
secara bertahap terus melakukan pengembangan,
perluasan, dan juga perbaikan berkala.

PT. Netania Kasih Karunia memiliki visi “serve to
perform” dan misi dari perusahaan ini yaitu untuk
melayani konsumen untuk memproduksi makanan
yang aman dan menyehatkan dengan kualitas yang
tinggi, sesuai atau melampaui mutu yang diharapkan.

Selain menghasilkan produk susu formula bayi,
PT. Netania Kasih Karunia juga menerima maklon.
Maklon adalah penyedia jasa pengemasan bagi
perusahaan lain. Upaya tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan utilisasi aset yang dimiliki oleh
perusahaan dengan cara menawarkan jasa untuk
proses dry blending dan juga filling hingga menjadi
finish good product. Maklon telah dilakukan dan
dikembangkan di perusahaan sejak tahun 2000. PT.
Netania Kasih Karunia bekerja sama dengan beberapa
rekan perusahaan lain dalam memberikan maklon
diantaranya PT. Nestle Indonesia dan PT. Sanghiang
Perkasa (Kalbe).

Perusahaan berlokasi di jalan Rembang Industri
VI No 1-7, Kawasan Industri PIER Pasuruan dengan
jumlah pekerja sebanyak 250 orang. Sementara untuk
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kantor marketing produk susu bubuk formula bayi ini
terdapat di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi
perusahaan dipilih dengan berbagai pertimbangan
terkait proses produksi, distribusi, hingga limbah
(Herjanto, 2007). PIER adalah kawasan yang tepat
dikarenakan lokasi tersebut merupakan kawasan
industri. Banyak perusahaan lain didirikan di lokasi
yang sama. Kawasan industri PIER terletak di dekat
jalan utama sehingga menjadi daya tarik tersendiri
untuk pemilihan lokasi perusahaan. Luasan lahan yang
cukup besar menjadikan transportasi didukung dengan
baik serta sarana dan prasarana dapat diperoleh
dengan mudah. Dilihat dari segi ekonomi hal ini sangat
menguntungkan karena dapat menekan cost yang
dikeluarkan.

PT. Netania Karunia Kasih menerapkan ISO
22000:2005 sejak tahun 2011 yang digunakan sebagai
acuan agar mutu produk yang dihasilkan dapat
terjamin. Dalam menjalankan proses produksi,
perusahaan ini sudah menerapkan GMP (Good
Manufacturing Practice) dan HACCP (Hazard
Analytical Critical Control Point) dalam hal penyediaan
kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan,
penerapan, dan peningkatan yang berkesinambungan
dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP).

Sementara dari segi ketenagakerjaan, karyawan
yang bekerja di perusahaan ini diberi gaji sesuai UMR
(Upah Minimum Regional) yang berlaku di kota terkait
serta menjamin keselamatan kerja dengan
memberikan SOP (Standar Operasional Prosedur) di
setiap divisi kerja agar meminimalkan kecelakaan kerja
dan meningkatkan safety processing di perusahaan.
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2.1.2 Struktur Organisasi

PT. Netania Kasih Karunia merupakan bentuk
Perseroan Terbatas.Terdapat struktur organisasi
sehingga arus informasi yang disampaikan akan cepat
mengenai sasaran, serta pembagian tugas akan lebih
jelas karena telah dibagi dalam tiap divisi yang memiliki
tanggung jawab sesuai fungsinya. Struktur perusahaan
adalah struktur yang fungsional dimana terdapat
pengelompokan anggota berdasar fungsi yang
dilakukan dalam organisasi. Wewenang pimpinan
tertinggi organisasi ini dilimpahkan ke masing-masing
kepala bagian yang mempunyai keahlian tertentu,
sebagian dilimpahkan ke pejabat fungsional yang
memiliki koordinasi tetap. Kelebihan sistem ini adalah
profesionalisme atau keahlian lebih karena setiap
manajeman hanya menangani satu bidang.
Sedangkan kelemahannya banyaknya divisi akan
menyulitkan untuk sistem pengontrolan (Soegoto,
2009). Keunggulan dari PT. Netania Karunia Kasih
sendiri dalam berupaya menumbuhkan lapangan
pekerjaan adalah dengan menempatkan rasa
kekeluargaan antar divisi yang dijaga dengan baik.
Adapun struktur organisasi PT. Netania Kasih Karunia
dapat dilihat dalam gambar berikut:
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2.1.3 Pembagian Area Perusahaan

Tata letak perusahaan merupakan penempatan
peralatan serta mesin-mesin dan fasilitas lainya yang
menunjang kegiatan produksi di perusahaan
sehingga kerja menjadi optimal. PT. Netania Kasih
Karunia mengatur tata letak pabriknya berdasarkan
aliran proses layout. Hal ini dikarenakan sistem
tersebut cocok untuk perusahaan dengan sistem
produksi batch. Ruang produksi terletak di bagian
belakang pabrik. Pembagian lokasi ini terpisah
dengan bagian kantor dan dekat dengan warehouse
sehingga aliran bahan dari perusahaan sudah dicapai
dengan baik.

Berdasarkan tingkat higienitas, tata ruang pabrik
di bedakan menjadi 3 zona, yaitu:
1. Area Hygiene 1 = H1 (area kritis)

Area ini di sebut dengan area high hygiene
atau area H1 merupakan tempat berlangsungnya
proses produksi dimana bahan baku kontak
langsung dengan mesin dan peralatan produksi.

Factory Manager

Production
Manager

IT / IP

PPIC

Head of
Warehouse

SHE
Officer

SPV
HRD & GA

Factory

Head of
Administration

PDQA
Manager

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. Netania Kasih Karunia
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Bahan baku selanjutnya akan melalui proses
mixing dan hal ini memungkinkan bahan baku
mengalami kontaminasi baik dengan mesin/alat,
operator maupun lingkungan kerja yang tidak
higienis. Jika hygiene personal maupun hygiene
lingkungan tidak dijalankan dengan baik maka
kualitas dari produk yang dihasilkan tidak bisa
dinyatakan lolos uji. Oleh karena itu maka aseptis
harus selalu dijaga di dalam area ini. Pembersihan
area ini menggunakan dry clean maupun control
wet clean yang selanjutnya sebagai bentuk
pengendalian mutu dilakukan verifikasi sebelum
digunakan untuk produksi kembali,

2. Area Hygiene 2 = H2 (area semi kritis)
Area H2 merupakan area

antara/intermediate/pembatas sebelum memasuki
area hygiene tinggi. Area yang termasuk H2 yaitu
area shoe chage (tempat ganti sepatu) dan ruang
stripping. Penggunaan air pada area H1 dan H2
harus seminimal mungkin untuk menjaga agar
tetap higienis. Adapun prosedur memasuki area
H1 dari H2 adalah sebagai berikut :
 Mencuci tangan dengan sabun yang telah

disediakan
 Mengenakan baju khusus untuk memasuki

area 1
 Mengganti head cover khusus area H1
 Mengganti alas kaki (atau melapisi dengan

plastik)/sepatu khusus area H1
 Menggunakan cairan anti kuman (hand

sanitizer)
3. Area Hygiene 3 = H3 (area tidak kritis)

Area H3 adalah area di luar H1 dan H2,
misalnya loading dock, packing area, dan
warehouse. Kebersihan di area ini tetap dijaga
agar lingkungan kerja tetap bersih dan sehat.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Susu

Susu didefinisikan sebagai sekresi normal kelenjar
mamari/ambing mamalia, atau cairan yang diperoleh dari
pemerahan ambing sapi sehat tanpa dikurangi atau
ditambah sesuatu (Soeparno, 1992; Syarief dan Irawati,
1988). Susu adalah hasil ekskresi kelenjar susu binatang
menyusui, yang dipandang dari segi gizi merupakan bahan
makanan yang hampir sempurna (Buckel et al., 1987).
Definisi susu menurut Hadiwiyoto (1983) adalah hasil
pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat
dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan
yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-
komponennya atau ditambahkan bahan-bahan lain.

Sedangkan, Susu segar menurut Standar Nasional
Indonesia (SNI) 3141.1:2011 adalah cairan yang berasal
dari ambing sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara
pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak
dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum
mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan
tanpa mempengaruhi kemurniannya (BSN/Badan
Standarisasi Nasional, 2011).

Adapun menurut Dudeja (2012), syarat susu yang
baik meliputi banyak faktor, seperti warna, rasa, bau, berat
jenis, kekentalan, titik beku, titik didih, dan tingkat
keasaman.
a. Warna Susu

Warna susu bergantung pada beberapa faktor
seperti jenis ternak dan pakannya. Warna susu normal
biasanya berkisar dari putih kebiruan hingga kuning
keemasan. Warna putihnya merupakan hasil dispersi
cahaya dari butiran-butiran lemak, protein, dan mineral
yang ada di dalam susu. Lemak dan beta karoten yang
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larut menciptakan warna kuning, sedangkan apabila
kandungan lemak dalam susu diambil, warna biru akan
muncul.

b. Rasa Susu
Susu terasa sedikit manis dan asin (gurih) yang

disebabkan adanya kandungan gula laktosa dan
garam mineral di dalam susu. Rasa susu sendiri
mudah sekali berubah bila terkena benda-benda
tertentu, misalnya makanan ternak penghasil susu,
kerja enzim dalam tubuh ternak, bahkan wadah tempat
menampung susu yang dihasilkan nantinya. Bau susu
umumnya sedap, namun juga sangat mudah berubah
bila terkena faktor di atas.

c. Berat Jenis Susu
Penetapan berat jenis susu harus dilakukan 3 jam

setelah susu diperah, sebab berat jenis ini dapat
berubah, dipengaruhi oleh perubahan kondisi lemak
susu ataupun karena gas di dalam susu. Viskositas
susu biasanya berkisar antara 1,5 sampai 2, yang
dipengaruhi oleh bahan padat susu, lemak, serta
temperatur susu.

d. Titik Beku Susu
Titik beku susu di Indonesia adalah -0,520 °C,

sedangkan titik didihnya adalah 100,16 °C. Titik didih
dan titik beku ini akan mengalami perubahan apabila
dilakukan pemalsuan susu dengan penambahan air
yang terlalu banyak karena titik didih dan titik beku air
yang berbeda.

e. pH Susu
Susu segar mempunyai sifat atmosfer artinya

dapat berada di antara sifat asam dan sifat basa.
Secara alami pH susu segar berkisar 6,5–6,7. Bila pH
susu lebih rendah dari 6,5, berarti terdapat kolostrum
ataupun aktivitas bakteri.
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3.2 Komponen-Komponen Susu

Komponen susu selain air merupakan total solid (TS)
dan total solid tanpa komponen lemak atau solid non fat
(SNF). Total Solid (TS) yang terkandung dalam susu rata-
rata 13% dan solid non fat (SNF) rata-rata 9,5% (Rahman
et al., 1992). Menurut Adnan (1984), zat-zat yang ada di
dalam air susu seperti air, lemak, protein, gula dan mineral
berada dalam tiga keadaan yang berbeda: 1) sebagai
larutan sejati, misalnya: hidrat arang, garam-garam
organik, vitamin dan senyawa-senyawa nitrogen bukan
protein; 2) sebagai larutan koloidal, terutama partikel-
partikel yang besar yang dapat memberikan efek Tyndal,
dalam golongan ini termasuk protein dan enzim; 3) sebagai
emulsi, seperti: lemak dan senyawa-senyawa yang
mengandung lemak yang terdapat sebagai emulsi
berbentuk globula-globula.
a. Air

Air merupakan komponen terbanyak dalam susu.
Jumlahnya mencapai 84-89%. Air merupakan tempat
terdispersinya komponen-komponen susu yang lain.
Komponen-komponen yang terdispersi secara
molekuler adalah laktosa, garam-garam mineral dan
beberapa vitamin. Protein-protein kasein, laktoglobulin
dan albumin terdispersi secara koloidal, sedangkan
lemak merupakan emulsi (Hadiwiyoto, 1994).

b. Karbohidrat
Laktosa merupakan karbohidrat yang

menyebabkan susu berasa manis. Hadiwiyoto (1994),
menjelaskan bahwa komposisi susu sangat lengkap
seperti kar bohidrat, laktosa, protein, lemak, vitamin
dan air terdapat dalam susu. Lemak. Air susu
merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang di
dalamnya terkandung gula, garam-garam mineral dan
protein dalam bentuk suspensi koloidal (Varnam dan
Sutherland, 1994). Lemak susu terdapat di dalam susu
dalam bentuk jutaan bola kecil berdiameter antara 1-20
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μm dengan garis tengah rata-rata 3 μm (Buckle et al.,
1987).

c. Protein
Susu merupakan salah satu sumber protein

hewani yang memiliki daya cerna tinggi dan kaya akan
protein, laktosa, mineral dan vitamin (Buckle et al,.
1987; Varnam dan Sutherland, 1994). Protein susu
terdiri atas kasein, laktalbumin dan laktoglobulin.
Kasein merupakan protein yang terbanyak jumlahnya
daripada laktalbumin dan laktoglobulin. Namun di
samping ketiga jenis protein tersebut terdapat pula
protein lainnya sebagai enzim dan immunoglobulin
(Hadiwiyoto, 1994). Protein dalam susu dapat
dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu kasein
(protein yang dapat diendapkan oleh asam dan enzim
rennin) dan protein whey (protein yang dapat
terdenaturasi oleh panas dengan suhu sekitar 650C)
(Buckle et al,. 1987).

d. Enzim
Susu mengandung beberapa enzim diantaranya

lipase, fosfatase, peroksidase, katalase, galaktose,
dehidrogenase dan lactose (Hadiwiyoto, 1994). Enzim
utama yang normal terdapat di dalam susu adalah:
laktoperoksidase, ribonuklease, antinoksidase,
katalase, aldolase, laktase dan kelompok fosfatase,
lipase, esterase, protease, amilase dan oksidase
(Daulay, 1990). Enzim-enzim yang berfungsi sebagai
indikator panas adalah fosfatase dan peroksidase dan
enzim yang menyebabkan kerusakan adalah lipase
(Buckle et al., 1987).

e. Vitamin
Umumnya vitamin yang terdapat dalam susu

adalah vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin
A, D, E, K dan vitamin yang larut dalam air seperti
vitamin B dan C (Daulay, 1990). Susu, tinggi akan
kandungan vitamin A yang terlarut dalam lemak
(Winarno, 1993).
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f. Mineral
Susu merupakan sumber phospor yang baik dan

sangat kaya akan kalsium (Winarno, 1993). Beberapa
unsur-unsur mineral yang ada dalam susu antara lain
potassium, kalsium, klorin, fosfor, sodium, magnesium,
dan sulfur (Buckle et al.,1987).

3.3 Susu Bubuk

Badan Standardisasi Nasional (2006), menyatakan
susu bubuk adalah produk susu yang diperoleh dengan
cara mengurangi sebagian besar air melalui proses
pengerongan susu segar atau rekombinasi yang telah
dipasteurisasi, dengan atau tanpa tambahan vitamin,
mineral dan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
Susu bubuk meliputi susu bubuk berlemak(susu bubuk
ysng tidak diambil lemaknya), rendah lemak (susu bubuk
yang telah dikurangi sebagian lemaknya), dan tanpa
lemak (susu yang telah diambil lemaknya).

Susu bubuk merupakan produksi dari evaporated
milk yang diproses lebih lanjut. Produk ini mengandung 2
- 4% air dan kebanyakan susu bubuk terbuat dari skim
milk. Susu ini dikenal dengan nama dried milk (Sirait,
1991).  Susu bubuk merupakan produk susu kering atau
tepung susu yang dibuat sebagai kelanjutan dari proses
penguapan. Prinsip pembuatan susu bubuk adalah
menguapkan sebanyak mungkin kandungan air susu
dengan cara pemanasan (pengeringan). Biasanya kadar
air dikurangi sampai di bawah 5% dan sebaiknya harus
kurang dari 2%. Susu utuh, susu skim dan bahkan
campuran dari keduanya dapat dikeringkan dan proses itu
juga dapat diterapkan pada produk sampingan susu
seperti whey dan susu mentega (Buckle et al., 1987).
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Tabel 3. 1 Syarat Mutu Susu Bubuk

No Kriteria Uji Satuan
Persyaratan

Susu Bubuk
Berlemak

Susu Bubuk
Kurang Lemak

Susu Bubuk
Bebas Lemak

1
Keadaan :
Bau
Rasa

-
-

Normal
Normal

Normal
Normal

Normal
Normal

2 Kada Air %b/b Maks. 5 Maks. 5 Maks. 5

3 Lemak %b/b Min. 26 Lebih dari 1,5
kurang dari 26,0 Maks. 1,5

4 Protein (N x 6,38) %b/b Min. 23 Min. 23 Min. 30

5

Cemaran Logam **

Tembaga (Cu)
Timbal (Pb)
Timah (Sn)
Raksa (Hg)

Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg

Maks. 20.0
Maks. 0,3

Maks.
40,0/250,0*

Maks. 0,03

Maks. 20.0
Maks. 0,3

Maks. 40,0/250,0*

Maks. 0,03

Maks. 20.0
Maks. 0,3

Maks. 40,0/250,0*

Maks. 0,03

6 Cemaran arsen
(As)** Mg/kg Maks. 0,1 Maks. 0,1 Maks. 0,1

7

Cemaran Mikroba
Angka lempeng total
Bakteri coliform
Escherichia coli
Staphylococcus
aureus
Salmonela

Koloni/g
APM/g
APM/g

Koloni/g
Koloni/200g

Maks. 5 x
104

Maks. 10
<3

Maks. 1 x
102

Negatif

Maks. 5 x 104

Maks. 10
<3

Maks. 1 x 102

Negatif

Maks. 5 x 104

Maks. 10
<3

Maks. 1 x 102

Negatif

* untuk kemasan kaleng
**dihitung terhadap makanan yang siap dikonsumsi

Sumber: Badan  Standarisasi Nasional (2006)

3.4 Proses Pembuatan Susu Bubuk

Menurut Judkins (1996), tahap-tahap proses
pembuatan susu bubuk adalah perlakuan pendahuluan,
pemanasan pendahuluan dan pengeringan. Perlakuan
pendahuluan antara lain penyaringan atau klarifikasi,
separasi dan standardisasi. Pemanasan pendahuluan
adalah menguapkan sebagian air yang terkandung oleh
susu, sampai mencapai kadar kurang lebih 45-50%
menggunakan evaporator. Menurut Suharto (1991),
pengeringan pada dasarnya adalah suatu proses
pemindahan atau pengeluaran kandungan air bahan
pangan hingga mencapai kandungan tertentu agar
kecepatan kerusakan bahan pangan dapat diperlambat.
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Menurut Suyitno et al. (1989), pengeringan merupakan
usaha yang dilakukan untuk mengurangi air yang ada
dalam bahan pangan sampai kadar air seimbang dengan
kelembaban relatif sekitarnya. Proses pengurangan air
atau pengeringan pada susu dapat dilakukan dengan
berbagai alat baik dengan spray dryer dan drum atau
roller dryer (suhu tinggi) maupun freeze dryer (suhu
rendah).

Spray drying atau pengeringan semprot merupakan
salah satu bentuk pengeringan yang sudah banyak
diaplikasikan di industri pengolahan susu (Widodo, 2003).
Spray drying merupakan proses pencampuran dan
pengeringan suatu larutan menjadi suatu bubuk yang
homogen (Harris dan Karmas, 1975). Menurut Hadiwiyoto
(1983), prinsip pengeringannya adalah menyemprotkan
susu ke dalam ruangan yang panas melalui alat
penyemprot yang disebut nozzel. Apabila susu yang telah
sedikit kental disemprotkan akan membentuk kabut dan
akan kering oleh udara panas dalam ruangan tersebut.
Menurut Muljohardjo (1990), proses pengeringan semprot
ini mencakup tiga tahapan proses, yaitu proses atomisasi
cairan, proses pencampuran udara panas dengan tetes-
tetes air dan proses pengeringan.

Pengeringan terdiri atas empat tahap, yaitu 1)
penyemprotan bahan melalui alat pentemprot atau
atomisasi, 2) kontak antar partikel hasil atomisasi dengan
udara pengering, 3) penguapan air dari bahan dan 4)
pemisahan bubuk kering dengan aliran udara yang
membawanya. Widodo (2003) menyatakan, bahwa
pengeringan dengan menggunakan metode spray drying
akan memberikan pengaruh terhadap total bahan padat
yang dihasilkan dari susu bubuk. Suhu pengeringan yang
tinggi akan menghasilkan susu bubuk dengan kadar air
rendah dan total bahan padat yang tinggi.

Drum drying atau pengeringan rol atau silinder
merupakan salah satu bentuk pengeringan yang
menggunakan satu atau dua drum besar berongga
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dengan permukaan yang licin dan halus yang dapat
berputar pada sumbunya (Priyanto, 1987). Pengeringan
dengan metode ini, biasanya bahan pangan yang akan
dikeringkan berada di bagian permukaan drum pengering
dan di dalam drum terdapat media pemanas. (Widodo,
2003). Drum drying ini berbentuk silinder yang ujung-
ujungnya tertutup. Pengeringan ini menggunakan suhu
90-1500 C, waktu yang diperlukan sangat pendek yaitu 6-
30 detik. Susu dituangkan dalam dua silinder yang saling
memutar. Susu akan menjadi kering menempel pada
permukaan silinder (Hadiwiyoto, 1983). Susu kering akan
terbentuk pada dinding drum dan   disisir oleh pisau
sehingga bubuk terkelupas dari dinding drum (Harris dan
Karmas, 1975). Pembuatan susu bubuk menggunakan
metode drum drying merupakan metode yang paling
hemat energi dan waktu tetapi nilai nutrisi susu akan turun
(Bylund, 1995). Nilai nutrisi susu turun karena proses
karamelisasi karena penggunaan panas yang sangat
tinggi (Harris dan Karmas, 1975).

Freeze drying adalah suatu alat pengering dengan
bahan yang dikeringkan dalam keadaan telah dibekukan
(Muljohardjo, 1990). Prinsip freeze drying menurut
Widodo (2003) adalah penguapan yang dilakukan dengan
kondisi vakum, yaitu uap air disublimasikan keluar dari
bahan pangan beku dan struktur bahan pangan tetap
dipertahankan dengan baik dengan metode ini. Menurut
Priyanto (1987), pada freeze drying (pengeringan beku)
terjadi dua proses yaitu pembekuan dan pengeringan
dengan sublimasi. Bahan pangan umumnya akan
mendapat perlakuan pembekuan terlebih dahulu dan
setelah itu pengeringan dengan sublimasi. Kadar air yang
dihasilkan dari pengeringan beku berkisar antara 2-4 %.
Market Research (2005) memberikan petunjuk, bahwa
faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan proses
pengeringan menggunakan metode freeze drying adalah
faktor alat, kehampaan udara, konsentrasi produk, suhu
kondensor, luas area produk, karakter produk, ketebalan
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produk, air bebas, waktu retensi produk, bahaya kimia,
bahaya fisik dan bahaya mekanik.

3.5 Susu Formula

Menurut Kamal (2010), susu formula bayi adalah
cairan atau bubuk dengan formula tertentu yang diberikan
pada bayi dan anak-anak. Mereka berfungsi sebagai
pengganti ASI. Susu formula memiliki peranan yang
penting dalam makanan bayi karena seringkali bertindak
sebagai satu-satunya sumber gizi bagi bayi. Karenanya,
komposisi susu formula yang diperdagangkan dikontrol
dengan hati-hati dan FDA (Food and Drugs
Association/Badan Pengawas Obat dan Makanan
Amerika) mensaratkan produk ini harus memenuhi
standard ketat tertentu. Sedangkan menurut Permenkes
(2013), Susu Formula Bayi adalah susu yang secara
khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi
sampai berusia 6 (enam) bulan.

Teknologi pengolahan susu formula hampir sama
dengan teknologi pengolahan susu bubuk pada
umumnya. Tahapan pengolahan susu formula terdiri atas
tahapan standarisasi, pencampuran basah, pasteurisasi,
evaporasi, homogenisasi, pengeringan, pencampuran
kering (proses alternatif) dan pengemasan. Tahapan
standarisasi merupakan pengolahan awal yang bertujuan
memperoleh susu dengan karakteristik tertentu. Pada
umumnya susu dikumpulkan dari beberapa petani yang
tidak seragam karakteristiknya sehingga perlu dilakukan
proses standarisasi (Judkins dan Keener, 1966).

Pada tahapan ini dilakukan pengaturan kadar lemak
bahan. Berdasarkan kadar lemak yang dikandung, produk
susu bubuk terbagi menjadi 4 jenis yaitu susu bubuk utuh
(whole milk) dengan kadar lemak > 26,2%; susu skim
dengan kadar lemak < 1%; susu bubuk (partially
skimmed) dengan kadar lemak < 26%; dan krim dengan
kadar lemak > 42% (Spreer, 1995).
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Pencampuran basah merupakan proses yang
dilakukan setelah tahapan standarisasi yang bertujuan
mencampurkan bahan baku utama (susu sapi) dengan
bahan – bahan tambahan. Susu sapi, produk turunan
susu, isolat protein kedelai, karbohidrat, lemak nabati,
mineral, vitamin dilarutkan dalam air dan diaduk hingga
membentuk campuran yang homogen (Robinson, 1999b;
FSANZ, 2006 dan Widodo, 2003). Selain itu ditambahkan
juga bahan – bahan lain seperti alumunium silikat atau
kalsium fosfat untuk mempertahankan dan meningkatkan
sifat kemudahan mengalir atau flowability, natrium dan
kalium ortofosfat untuk meningkatkan kelarutan dalam air
serta lesitin yang berfungsi sebagai emulsifier (Spreer,
1995). Proses pencampuran basah dilakukan sebelum
tahapan pasteurisasi sehingga dapat mereduksi jumlah
kontaminan mikroba yang berasal dari bahan baku
(Robinson, 1999b).

3.6 Mutu

Mutu diartikan sebagai konsistensi peningkatan
atau perbaikan dan penurunan variasi karakteristik dari
suatu produk (barang/jasa) yang dihasilkan agar
memenuhi kebutuhan yang telah dispersifikasikan guna
meningkatkan kepuasan pelanggan (Gasperz, 1998).
Mutu pada dasarnya adalah kreasi dan inovasi
berkelanjutan yang dilakukan untuk menyediakan produk
atau jasa yang memenuhi, atau melampaui harapan para
pelanggan, dalam usaha untuk terus memuaskan
kebutuhan dan keinginan mereka.

Mutu dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda,
yaitu dari sisi konsumen sebagai pemakai akhir dan
produsen sebagai pelaku produksi. Konsumen
mendefinisikan mutu sebagai penilaian pribadi, bersifat
subjektif dan abstrak sehingga tidak dapat memberikan
bukti yang kongkrit dalam penentuan tingkatan mutu.
Produsen mendefinisikan mutu dari segi klasifikasi
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produk secara fisik dan kimiawi, yang telah ditentukan
berdasarkan suatu standar mutu tertentu
(Thomer,1973).

Dalam upaya untuk menghasilkan keluaran
(produk/jasa) yang memenuhi spesifikasi mutu dari
konsumen, penyebab penyimpangan harapan tersebut
harus ditemukan sejak awal. Produk harus diselesaikan
dengan baik sejak pertama kali dikerjakan (Haming, dan
Mahfud, 2007). Menyangkut keharusan menyelesaikan
pengerjaan produk dengan baik pada pertama kalinya,
dan setiap saat berikutnya, oleh (Chase dan Aquilano,
1995) serta (Chase, Aquilano, dan Jacobs, 2001)
dikaitkan dengan the law of tens (hukum lipat
sepuluhan). Maksudnya, apabila suatu kesalahan yang
dibuat pada pertama kali, tidak ditemukan dan/atau tidak
diperbaiki setelah ditemukan, maka pada produksi
berikutnya akan menimbulkan masalah sepuluh unit.
Selanjutnya, jika berkelanjutan akan bertumbuh menjadi
seratus, seribu, dan seterusnya. Dengan demikian,
produk bermutu harus dihasilkan pada produksi
pertama, dan jika terdapat kesalahan atau cacat maka
kesalahan atau cacat itu harus ditemukan dan dikoreksi
saat itu juga sehingga tidak menimbulkan dampak lipat
sepuluhan.

Performansi mutu dapat ditentukan dan diukur
berdasarkan karakteristik kualitas yang terdiri atas
beberapa sifat atau dimensi berikut (Gaspersz, 1998):
a. Fisik : panjang, berat, dan diameter
b. Sensory (berkaitan dengan panca indera) : rasa,

penampilan, warna, bentuk, model, dll.
c. Orientasi waktu : keandalan, kemampuan layanan,

kemudahan pemeliharaan, dan ketepatan waktu
penyerahan produk.

d. Orientasi biaya : berkaitan dengan dimensi biaya
yang menggambarkan harga atau ongkos dari suatu
produk yang harus dibayarkan oleh konsumen.
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3.7 Dimensi Mutu

Sifat khas suatu mutu yang “handal” harus
mempunyai multi dimensi, karena harus memberi
kepuasan dan nilai manfaat yang besar bagi
konsumen dengan melalui berbagai cara
(Prawirosentono, 2004). Menurut Garvin   dalam (Ariani,
1999), dimensi kualitas untuk industri manufaktur, yaitu
:
a. Performance, yaitu kesesuaian produk dengan

fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik
operasi dari suatu produk.

b. Feature, yaitu ciri khas produk yang
membedakan dari produk lain yang merupakan
karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan
kesan yang baik bagi pelanggan.

c. Reliability, yaitu kepercayaan pelanggan
terhadap produk karena kehandalannya atau
kemungkinan rusaknya rendah.

d. Conformance, yaitu kesesuaian produk dengan
syarat, ukuran tertentu atau sejauh mana
karakteristik desain dan operasi memenuhi
standar yang telah ditetapkan.

e. Durability, yaitu tingkat keawetan
produk atau lama umur produk.

f. Serviceability, yaitu kemudahan produk itu bila
akan diperbaiki atau kemudahan memperoleh
komponen produk tersebut.

Kualitas pada industri manufaktur selain
menekankan  pada produk yang dihasilkan, juga perlu
diperhatikan kualitas pada proses produksi. Hal terbaik
adalah apabila perhatian pada kualitas bukan pada
produk akhir, melainkan proses   produksinya   atau
produk yang masih   ada   dalam proses (work in
process), sehingga bila diketahui ada cacat atau
kesalahan masih dapat diperbaiki, sehingga tidak ada
lagi pemborosan yang harus   dibayar mahal karena
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produk tersebut harus dibuang atau dilakukan
pengerjaan ulang (Ariani,1999). Dimensi kualitas
dapat dijadikan dasar bagi pelaku bisnis untuk
mengetahui apakah ada kesenjangan (gap) atau
perbedaan antara harapan pelanggan dan kenyataan
yang mereka terima. Jika kesenjangan antara
harapan dan kenyataan cukup besar, menunjukkan
bahwa perusahaan tidak mengetahui apa yang diinginkan
oleh pelanggannya (Yamit, 2004).

3.8 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Standar HACCP yang diterapkan di Indonesia
diambil dari Codex Committee on Food Hygiene yang
diperkenalkan pada Oktober 1991, kemudian
diterjemahkan ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI
01-4852-1998). HACCP merupakan salah satu alat
manajemen bahaya yang dikembangkan untuk menjamin
keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan
(preventive). HACCP   dibuat berdasarkan kesadaran
bahwa bahaya (hazard) akan timbul pada berbagai titik
atau tahap produksi namun terdapat upaya pengendalian
untuk mengontrol bahaya tersebut. Kunci utama HACCP
adalah antisipasi bahaya dan tindakan pencegahan
timbulnya bahaya, dan bukan pengendalian bahaya
dengan mengandalkan pengujian produk akhir.
Dengan demikian, perusahaan dapat menekan
jumlah kerusakan produk dan kerugian ekonomi akibat
kerusakan produk yang diuji (Thaheer, 2005).

Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh
perusahaan Pillsbury di Amerika Serikat, yang bekerja
sama dengan US Army Nautics Research and
Development Laboratories, The  National Aeronautics
and Space Administration (NASA) serta US Air Force
Space Laboratory Project Group pada tahun 1959.
Mereka mengembangkan makanan bagi para astronot.
Makanan tersebut berukuran kecil dan dilapisi
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dengan pelapis edible. Sehingga tidak mudah rusak
dan   terkontaminasi udara. Produk harus memenuhi
aspek keamanan sehingga para astronot tidak jatuh sakit.
Mereka akhirnya menyimpulkan cara terbaik untuk
menghasilkan produk dengan jaminan keamanan
mendekati 100 % adalah dengan sistem pencegahan dan
penyimpanan rekaman data yang baik (Dept. ITP, 2005).

Pillsbury menerbitkan dokumen lengkap HACCP
pertama pada tahun 1973 dan sukses diterapkan pada
makanan kaleng berasam rendah. NAS kemudian
membentuk National Advisory Committee on Konsep
HACCP diadopsi oleh berbagai badan internasional
seperti Codex Alimentarius Commission (CAC) (Dept.
ITP, 2006).

Tujuan penerapan HACCP di industri pangan
adalah untuk mencegah terjadinya bahaya pada rantai
pasokan pangan dan proses produksi, berupa
kontaminasi bahaya mikrobiologis, kimia maupun fisik.
HACCP dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan,
dimulai dari produksi bahan baku pangan, penanganan,
pengolahan, distribusi, pemasaran dan konsumsi oleh
konsumen selaku pengguna produk akhir. Meskipun
demikian, HACCP bukanlah sistem jaminan keamanan
pangan yang bersifat tanpa resiko (zero risk). HACCP
dirancang untuk meminimumkan resiko bahaya
keamanan pangan.

Penerapan HACCP pada industri pangan di
beberapa negara hanya bersifat sukarela. Banyak
industri pangan di   Indonesia yang telah menerapkan
HACCP karena dokumen HACCP menjadi salah
satu persyaratan dalam dokumen pengiriman produk
impor. Dua persyaratan utama penerapan HACCP di
industri pangan adalah penerapan Good Manufacturing
Practices (GMP) dan Standar Sanitation Operation
Procedure (SSOP). Publikasi sistem HACCP yang
telah diperkenalkan Codex Alimentarius Commission
tentang tujuh prinsip HACCP dan dua belas langkah
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pedoman penerapannya yang didopasi oleh Badan
Standardisasi Nasional. Tahap-tahap pembuatan
rencana HACCP adalah (Dept. ITP, 2006):
1. Tahap 1 : Pembentukan Tim HACCP

Tim HACCP terdiri dari perwakilan seluruh
departemen yang ada di  dalam perusahaan
serta berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.
Apabila keahlian tidak tersedia secara
internal, boleh digunakan konsultan dari pihak
luar.   Tim HACCP bertugas menulis SSOP,
membuat rencana HACCP,
mengimplementasikan HACCP dan melakukan
verifikasi HACCP.

2. Tahap 2 : Mendeskripsikan Produk
Deskripsi produk adalah perincian informasi

lengkap mengenai produk yang berisi
komposisi, sifat  fisik atau kimia, pengemasan,
kondisi penyimpanan, daya tahan, cara distribusi,
bahkan cara penyajian dan  persiapan
konsumsinya. Komposisi disusun untuk
menginformasikan kandungan bahan yang ada
di dalam produk berikut kuantifikasinya.
Informasi ini diperlukn untuk memastikan ada
tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam
produk tersebut.

3. Tahap 3 : Identifikasi Pengguna Produk
Pengguna produk ditentukan berdasarkan

manfaat yang dinikmati oleh konsumen.
Informasi tentang pengguna produk
menunjukkan kelompok populasi konsumen
yang dapat mengkonsumsi produk. Suatu
produk langsung dikategorikan memiliki resiko
tinggi apabila masuk ke dalam salah satu
kategori populasi konsumsi bayi, ibu  hamil
dan menyusui, manusia, orang sakit atau
orang dalam perawatan penyembuhan,
orang dengan daya tahan tubuh rendah
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atau alergi terhadap senyawa tertentu.
4. Tahap 4 : Penyusunan Diagram Alir

Diagram alir harus memuat semua
tahapan di dalam operasional produksi.
Diagram alir harus memuat bahan yang diolah
dalam setiap proses, tahapan proses  sejak
bahan baku diterima hingga produk siap
disimpan dan didistribusikan. Diagram alir
juga wajib mencantumkan bahan-bahan yang
digunakan selama pengolahan (air, bahan
tambahan pangan, pengemas dan sebagainya)
dan bahan-bahan yang dihasilkan sebagai
produk sampingan (limbah, dan  sebagainya)
maupun produk akhir.

5. Tahap 5 : Verifikasi Diagram Alir di tempat
Diagram alir yang dibuat belum dapat

dikatakan sama dengan proses sebenarnya
di lapangan. Verifikasi adalah pengujian
dan peninjauan ketepatan proses pengolahan
dengan diagram alir proses yang telah dibuat.
Bila diagram alir kurang tepat maka dilakukan
modifikasi dan  perubahan diagram alir.
Verifikasi dapat dilakukan dengan mengamati
aliran proses, kegiatan pengambilan contoh,
wawancara, dan percobaan pengolahan non
produksi.

6.   Tahap 6/Prinsip 1 : Analisa Bahaya
Bahaya adalah faktor yang dapat

menyebabkan pengaruh negatif bagi
konsumen. Bahaya berupa bahan biologis,
kimia atau fisik di dalam,   atau kondisi
makanan yang dapat menyebabkan
gangguan kesehatan konsumen. Tim HACCP
harus mengidentifikasi dan mendaftarkan
semua bahaya potensial pada masing-masing
tahap pengolahan.

Selain itu, tim HACCP harus menilai
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resiko masing-masing bahaya. Bahaya dapat
dikelompokkan menjadi kelompok bahaya
resiko tinggi, resiko sedang atau resiko rendah.
Kemudian tim HACCP menetapkan tingkat
keakutan masing-masing bahaya.

Bahaya digolongkan sebagai bahaya
tinggi jika dapat mengancam jiwa manusia.
Bahaya dikategorikan sedang jika berpotensi
mengancam jiwa manusia. Bahaya
dikategorikan rendah jika mengakibatkan
pangan tidak layak untuk dikonsumsi.

7. Tahap 7/Prinsip 2: Critical Control Point
(CCP) dan pengendalian bahaya

Beberapa pengendalian titik kendali
kritis dapat dilaksanakan menuju pencegahan
bahaya yang sama. CCP atau titik-titik kritis
pengawasan adalah tahap dalam proses
pengolahan pangan yang harus dikendalikan
atau diawasi dengan baik  sehingga dapat
mengurangi resiko timbulnya bahaya
keamanan pangan. Satu  CCP dapat
mengendalikan satu atau beberapa bahaya,
misalnya bahaya fisik dan mikrobiologi atau
kombinasi bahaya lainnya.

Untuk menentukan CCP yang tepat,
Codex Alimentarius Comission telah
memberikan pedoman penentuan CCP dalam
bentuk diagram pohon, seperti terlihat pada
Lampiran 2. Diagram ini membantu tim HACCP
menganalisa dan memberikan jaminan
pendekatan yang konsisten bagi tiap tahap atau
bahaya yang teridentifikasi.

8. Tahap 8/Prinsip 3: Penetapan Batas Kritis
Batas kritis adalah angka dengan satuan

tertentu atau tanda-tanda fisik sebagai batas
aman bahaya pada tahap CCP tertentu. Batas
kritis menunjukkan bahaya masih  terkendali
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atau aman.  Contoh batas kritis adalah suhu,
waktu, kadar air,  jumlah bahan tambahan,
berat bersih, jumlah bahan logam, ukuran
retensi ayakan dan sebagainya.

Batas kritis  juga menunjukkan
perbedaan antara produk yang aman dan tidak
aman. Batas kritis tidak boleh dilanggar untuk
menjamin pengendalian bahaya mikrobiologis,
kimia maupun fisik.

Penetapan batas kritis dilakukan
berdasarkan data yang sudah dipublikasikan
oleh   lembaga pemerintahan terkait, seperti
Codex, ICMSF, FDA, Depkes, Deperindag
dan  sebagainya. Batas kritis juga dapat
ditetapkan oleh para   ahli seperti konsultan,
badan peneliti, perusahaan peralatan,
pemasok bahan desinfektan, ahli mikrobiologi
atau sarjana teknik pengolahan pangan. Data
hasil percobaan atau model matematika juga
dapat digunakan untuk menetapkan batas
kritis (Dept. ITP, 2006).

9. Tahap 9/Prinsip 4 : Menetapkan prosedur
monitoring

Prosedur pemantauan CCP harus dapat
menemukan ketidakterkendalian pada CCP.
Monitoring menetapkan secara ideal informasi
waktu untuk tindakan perbaikan yang
dilaksanakan untuk mengendalikan proses
sebelum dilakukannya penolakan produk.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk
menjamin batas kritis tidak terlanggar.
Informasi dalam prosedur monitoring
mencakup apa yang harus  diuji, metode
pengujian, pelaku pengujian, tempat
pengujian, waktu pengujian dan hasil pengujian
yang diharapkan. Monitoring CCP dapat
dilakukan dengan dengan observasi visual,
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evaluasi sensori, pengujian fisik, pengujian
kimia dan pengujian mikrobiologi. Namun
umumnya pengujian mikrobiologi tidak
dilakukan karena membutuhkan waktu yang
lebih lama.

10. Tahap 10/Prinsip 5 : Penetapan tindakan koreksi
Tindakan koreksi adalah setiap tindakan

yang harus dilakukan jika hasil monitoring pada
suatu titik  pengendalian kritis (CCP)
menunjukkan proses tidak terkendali (loss of
control). Terdapat dua jenis tindakan koreksi,
yaitu tindakan segera dan tindakan
pencegahan. Tindakan segera dapat berupa
penghentian proses produksi sebelum
penyimpangan dikoreksi, penahanan
produk, pengujian keamanan produk,
memisahkan produk yang cacat dan
mengulangi proses pengolahan.

Tindakan pencegahan dapat berupa
pertanggungjawaban untuk tindakan koreksi
dan pencatatan tindakan koreksi.
Pertanggungjawaban untuk tindakan koreksi
merupakan tanggung jawab  petugas dengan
jabatan tertentu di dalam perusahaan, misalnya
supervisor produksi atau kepala bagian
produksi. Pencatatan tindakan koreksi
dilakukan dengan pengisian formulir khusus
tindakan koreksi, yang berisi indentifikasi
produk, deskripsi penyimpangan, tindakan
koreksi yang dilakukan, individu yang
bertanggung jawab untuk melakukan tindakan
koreksi dan evaluasi hasil pelaksanaan
tindakan koreksi.

Informasi tertulis mengenai tindakan
koreksi menjadi dasar pengambilan keputusan
atas  penyimpangan CCP yang terjadi.
Keputusan dapat berupa izin distribusi produk,
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pengujian produk, pengolahan produk menjadi
produk lain dengan mutu yang lebih rendah,
pengolahan produk menjadi pakan ternak atau
penghancuran produk.

11. Tahap 11/Prinsip 6 : Menetapkan prosedur
verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan sistem
HACCP secara menyeluruh untuk menjamin
pelaksanaan sistem yang sesuai dengan tujuan
dan prosedur dalam dokumen HACCP.
Verifikasi bermanfaat untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman tiap  karyawan
perusahaan akan sistem HACCP,
menyediakan dokumentasi   pelaksanaan
HACCP, membuang dokumen yang sudah tidak
relevan dan menetapkan langkah
pengembangan HACCP.

Verifikasi umumnya berupa kegiatan
validasi HACCP, tinjauan terhadap hasil
pemantauan  CCP, pengujian produk dan audit
HACCP. Audit dapat dilakukan oleh divisi
internal perusahaan maupun lembaga ekternal
di luar perusahaan, seperti lembaga sertifikasi
khusus. Beberapa elemen HACCP yang
diverifikasi adalah dokumen tertulis HACCP,
rekaman CCP, rekaman penyimpangan dan
tindakan koreksi, laporan audit, keluhan
konsumen, rekaman kalibrasi, rekaman
training, spesifikasi dan hasil analisis bahan
baku maupun rekaman laboratorium.

12. Tahap 12/Prinsip 7 : Dokumentasi dan rekaman
yang baik

Prosedur pencatatan dan  dokumentasi
yang efektif adalah salah satu elemen
terpenting dalam pelaksanaan HACCP.
Dokumen menjadi bukti pelaksanaan HACCP
dan pengendalian atas  tiap  bahaya yang
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timbul selama proses pengolahan. Catatan
juga menunjukkan bahwa batas  kritis  telah
dipenuhi dan telah  dilakukan tindakan koreksi
yang sesuai atas penyimpangan batas kritis.

Pencatatan harus dilakukan di   semua
area yang kritis bagi keamanan produk dan
dibuat pada saat monitoring dilakukan.
Catatan HACCP sebaiknya berisi judul dan
status catatan (terkendali atau tidak terkendali),
tanggal pembuatan catatan, individu yang
melakukan pemeriksaan, informasi produk
(kode produksi, tanggal kadaluarsa dan
sebagainya), bahan dan peralatan yang
digunakan, batas kritis, tindakan koreksi yang
dilakukan, individu yang bertanggung jawab
atas tindakan koreksi, tempat dan data individu
pemeriksa catatan.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)



35

BAB IV
METODE PELAKSANAAN

4.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
4.1.1 Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Kalender akademik Universitas
Brawijaya Semester Genap tahun ajaran 2014/2015,
maka calon peserta mengusulkan untuk
melaksanakan Magang mulai tanggal 1 Juni 2015
sampai dengan tanggal  28 Agustus 2015 atau
terhitung 60 hari selama kegiatan magang dimulai
sesuai buku panduan tugas akhir.

4.1.2 Tempat Pelaksanaan
Praktek kerja lapang akan dilaksanakan di:

Nama Perusahaan : PT. Netania Kasih Karunia
Alamat Perusahaan : Jalan Rembang Industri VI/1-7

Kawasan PIER, Pasuruan -
Jawa Timur

4.2 Metode Kegiatan
4.2.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah mencari refrensi yang
mengacu pada teori –teori yang berkaitan tentang
permasalahan dan solusi yang akan dipakai untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada, antara lain :
a. Pengertian HACCP
b. Prinsip-prinsip HACCP
c. Penerapan HACCP
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d. Potensi bahaya yang mungkin terjadi pada
produk susu

e. Penerapan Critical Control Point (CCP)

4.2.2 Pengambilan data

Pengambilan data dan pengamatan dikukan
secara langsung dengan cara menganalisis yang ada
berhubungan dengan HACCP di produk susu PT.
Netania Kasih Karunia, prosedur pengambilan data
dan pengamatan antara lain :
1. Prosedur Penelitian

Penelitian langsung dilakukan dengan cara
mengambil sampel setiap tahapan proses
produksi susu, Sebelumnya dilakukan tahapan
diagram prosedur magang sebagai berikut :
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a. Diagram Alur Magang

Studi literatur

Magang

Penentuan Batasan
Masalah

Pengolahan Data
a. Data Primer

b. Data Sekunder

Pengolahan Data
a. Analisis Semua Proses HACCP
b. Potensi Bahaya
c. Critical Control Point

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan saran

Analisa

Gambar 4. 1 Diagram Alir Penelitian
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2. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu:
a. Praktek langsung (Magang) dilakukan dengan

cara kerja langsung di perusahaan, seolah-olah
menjadi seorang yang ditraining di perusahaan
tersebut sebagai pihak Quality.

b. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data
yang dibutuhkan, dengan cara tanya jawab
dengan pihak-pihak yang terkait seperti staf dan
karyawan.

c. Dokumentasi dilakukan untuk mencatat
informasi yang didapat dari perusahaan dan
dokumen-dokumen lain yang berhubungan
dengan HACCP.

3. Pelaksanaan Pengambilan Data
a. Data Primer merupakan data yang didapat

pada saat melaksanakan pengamatan
langsung. Hal yang didapat dengan data primer
antara lain suhu, kualitas Bahan, komposisi
bahan, produksi bahan dan pengecekan
mikrobiologi.

b. Data Sekunder merupakan data yang didapat
dari data atau dokumen perusahaan. Data ini
berupa HACCP PLAN, standart bahan baku,
Potensi bahaya dan Critical Control Point( CCP)
pada tiap tahapan.

4.3 Pengamatan dan Pengolahan Data
1. Hygiene dan Sanitasi

a. Sanitasi Air
b. Sanitasi Ruang
c. Sabitasi Pekerja
d. Sanitasi Peralatan



39

e. Sanitasi Hama dan Limbah

2. Pengamatan Critical Control Point
a. Proses Pasteurisasi
b. Proses Sterilisasi
c. Penyimpanan di MST
d. Dry Blending
e. Proses Pengisian di Wooden Bin untuk disimpan
f. Proses Pengemasan

3. Pengamatan Analisis Bahaya
Dalam analisa bahaya ini terdapat juga langkah,

yaitu mengidentifikasi bahaya, menentukan tingkat
bahaya, dan menentukan tindakan pencegahan yang
diperlukan. Analisa bahaya (risk assessment) yang
digunakan untuk dapat dilihat pada Lampiran 1,
Sebelum mengidentifikasi bahaya dan tindakan
pencegahan atau tindakan pengendalian bahaya
untuk penerimaan dan persiapan bahan baku dan
bahan kemasan serta proses produksi dapat dilihat
pohon pertanyaan pada lampiran 2 dan lampiran 3.

a. Analisis Bahaya Bahan Baku dan Bahan Kemasan

b. Analisis Bahaya untuk Proses Produksi

Tahap/
Input Bahaya

Tk.
Resiko
(1,2,3,4)

Sering
Muncul
(1,2,3,4)

Tindakan
Pengendalian/

Tindakan
Pencegahan

P1 P2 P3 P4 P5 CCP/
N-CCP

Batas
Kritis

Tindakan
Koreksi

Tahap
/Input Bahaya

Tk.
Resiko
(1,2,3,4)

Sering
Muncul
(1,2,3,4)

Tindakan
Pengendalian/

Tindakan
Pencegahan

P1 P2 P3 CCP/

N-CCP

Batas
Kritis

Tindakan
Koreksi
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4. Membuat HACCP Plan
a. Deskripsi Produk (Product Description) dan

Identifikasi Pengguna
b. Penentuan dan Verifikasi Diagram Alir Proses

Produksi
c. Analisa Bahaya
d. Menentukan Titik Kendali Kritis/CCP
e. Menentukan Batas Kritis/Critical Limits
f. Sistem Monitoring
g. Tindakan Koreksi
h. Tindakan Verifikasi dan Dokumentasi
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kegiatan Magang Kerja di PT. Dupont Indonesia

Magang kerja yang dilakukan disesuaikan dengan
semua kegiatan yang ada pada Professional Development
and Quality Assurance (PDQA). Kegiatan selama magang
kerja ini perusahaan PT. Netania Kasih Karunia sudah
sesuai dengan kajian teori Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP). Berikut tabel kegiatan tiap
minggu selama tiga bulan pelaksanaan magang kerja :

Tabel 5. 1 Kegiatan Magang Kerja di PT. Netania Kasih
Karunia minggu  pertama  sampai ke-tiga belas
Divisi Professional Development and Quality
Assurance (PDQA)

Minggu
Ke

Tanggal

(2015)

Kegiatan

1 15 Juni -
19 Juni

 Perkenalan dengan Semua Karyawan di     PT.
Netania Kasih Karunia

 Pembekalan Perusahaan
 Mengenal Tata Ruang di PT. Netania Kasih

Karunia
2 22 Juni -

26 Juni
 Pengenalan GMP
 Mengenal tentang Higiene di Semua Tata

Ruang PT. Netania Kasih Karunia
 Zona Hygiene pada Tata Ruang Perusahaan

3 29 Juni -
03 Juli

 Tahapan Proses Produksi di PT. Netania
Kasih Karunia

 Quality Management System (QMS) di Semua
Proses Produksi
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4 06 Juli -
10 Juli

 Sertifikat ISO 22000
 Mengenal HACCP

5 13 Juli -
15 Juli

 Monitoring Pest Control

6 27 Juli -
31 Juli

 Metode SWAB pada Zona Hygiene 1 (Mesin
dan Lingkungan sekitar Mesin pada Zona
Hygiene 1)

 Merekap Data SWAB

7 03 Agustus –
07 Agustus

 Pengenalan Sanitasi di PT. Netania Kasih
Karunia

 Pengecekan dan Penyimpanan Raw Material
di Ware House

 Pengambilan Sampel untuk Mikrobiologi
 Melihat dan Pengecekan Raw Material yang di

pindah ke Stripping

8 10 Agustus -
14 Agustus

 Premix sebelum Tipping
 Premix untuk Sugar Mill
 Pengambilan Sampel Gula untuk Mikrobiologi
 Persiapan dan Pengecekan Raw Material
 Tipping Raw Material

9 17 Agustus -
21 Agustus

 Melihat dan Pengecekan Proses Mixing
 Pengambilan Sampel Mixing
 Uji Sampel Mixing (Kadar air, Masa Jenis,

Vitamin, dll)

10 24 Agustus -
28 Agustus

 Melihat dan Pengecekan Filling
 Melihat dan Pengecekan Packing
 Pengambilan Sampel Produk jadi
 Pengecekan Leak, RO, dan Mikrobiologi

11 31 Agustus -
04 September

 Melihat dan Pengecekan Magnet catcher
 Premix Formula Susu
 Cleaning Mesin Produksi
 Verifikasi Mesin

12 07 September -
11 September

 Uji Mikrobilogi pada Sampel Bahan Baku
 Uji Mikrobiologi pada sampel produk jadi

13 14 September -
15 September

 Uji Mikrobilogi pada Sampel Bahan Baku
 Uji Mikrobiologi pada sampel produk jadi
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1. Minggu ke – 1
Pada minggu pertama magang kerja PT. Netania

Kasih Karunia Divisi Professional Development and
Quality Assurance (PDQA) harus bisa menyesuaikan
kegiatan yang ada di PT. Netania Kasih Karunia mulai
dari mematuhi tata tertib yang ada, memahami GMP,
Quality Management System (QMS), Sanitasi,
Monitoring, dan HACCP. Peserta magang harus
menyesuaikan diri untuk mengikuti semua peraturan
dan tata tertib yang ada di PT. Netania Kasih Karunia.
Peserta magang mulai dikenalkan dengan Tata Ruang
yang ada di PT. Netania Kasih Karunia dan cara
memasuki Zona Hygiene di Perusahaan (Peraturan
memasuki Zona Hygiene 1, 2, dan 3). Para peserta
magang harus belajar bagamana cara berkomunikasi
dengan seorang karyawan yang baik dan memberikan
suatu saran yang baik dan mendukung karyawan serta
menyesuaikan diri dengan kondisi dan semua karyawan
di PT. Netania Kasih Karunia

2. Minggu ke – 2
Pada minggu ke-dua, peserta magang mengikuti

seminar tentang Good Manufacturing Pratice (GMP)
dan belajar dan memahami tentang Good
Manufacturing Pratice (GMP). Peserta magang diajak
keliling Perusahaan untuk mengenal tentang Hygiene di
semua tata ruang PT.Netania Kasih Karunia. Peserta
juga dijelaskan tentang zona hygiene ( zona hygiene 1,
2, 3) di Proses Produksi yang wajib dilakukan oleh
semua karyawan dan peserta magang apabila
memasuki zona hygiene sehingga tidak ada
kontaminasi pada produk.

3. Minggu ke – 3
Pada minggu ke-tiga, peserta magang berkeliling

untuk melihat semua proses produksi susu di
Perusahaan mulai dari bahan masuk sampai dengan
produk jadi. Peserta magang dikenalkan dengan Sistem
Manajemen Kualitas di Perusahaan. Dengan adanya
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Sistem Manajemen Kualitas ini produk akan menjadi
lebih baik dan kualitasnya terjamin dan sesuai standar
yang ada pada produk susu dan terjamin kesehatannya
dan tidak ada kontaminasi pada produk. QMS ini
dilakukan di semua tahap produksi mulai dari bahan
masuk dari supplier hingga produk jadi.

4. Minggu ke – 4
Pada minggu ke-empat, kegiatan peserta

magang yaitu belajar tentang ISO 22000. Di ISO 22000
dijelaskan tentang semua peraturan dan apa saja yang
harus dilakukan perusahaan agar mendapatkan ISO
22000. Peserta juga dikenalkan tentang HACCP yang
termasuk dalam sertifikat ISO 22000. Dengan adanya
HACCP di Perusahaan makanan atau minuman maka
produk makanan dan minuman itu terjaga dari
kontaminasi dari fisik, biologi dan kimia sehingga aman
dikonsumsi oleh konsumen apalagi PT. Netania Kasih
Karunia adalah perusahaan yang memproduksi susu
formula yang sangat beresiko bagi bayi apabila ada
kontaminasi pada produk. Maka dari itu HACCP sangat
penting bagi perusahaan makanan dan minuman.

5. Minggu ke – 5
Pada minggu ke-lima, kegiatan peserta magang

adalah Monitoring Pest Control. Monitoring Pest Control
adalah kegiatan untuk memantau hama yang ada di
dalam Proses produksi maupun di luar proses produksi.
Peserta magang belajar bagaimana cara melakukan
pengecekan pada semua Pest Control (jebakan untuk
hama mulai dari semut, lalat, nyamuk, cicak, tikus, dll).
Lalu apabila jebakannya rusak atau tidak layak harus
segera diganti dengan yang baru. Di Perusahan
Netania juga memakai jasa perusahaan lain untuk
mengecek pest control yaitu perusahaan terminix.
Perusahaan terminix selalu melakukan pengecekan
pada pest control 2 kali dalam sebulan.
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Gambar 5. 1 Pest Control (Jebakan Hama)

6. Minggu ke – 6
Pada minggu ke-enam, Kegiatan magang yaitu

adalah metode swab yang dilakukan di zona hygiene 1
(Mesin dan lingkungan sekitar mesin di hygiene 1).
Metode swab ini dilakukan agar di daerah zona hygiene
1 tidak ada kontaminan bakteri. Sehingga saat proses
produksi aman dan dapat terkendali. Metode swab
dilakukan setiap hari dengan kondisi yang berbeda-beda
selama seminggu. Setelah itu data swab direkap di buku
untuk menghindari kesalahan atau mengingat apa saja
yang sudah di swab atau belum.

Gambar 5. 2 Metode swab pada lantai di hygiene 1
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7. Minggu ke – 7
Pada minggu ke-tujuh, peserta magang belajar

tentang sanitasi atau monitoring kebersihan yang ada
di Perusahaan. Dengan adanya Sanitasi dan
monitoring ini dapat menjaga kebersihan yang ada di
perusahaan dan menghindari bakteri berkembang biak
tauapun hidup di sekitar perusahaan.

Gambar 5. 3 Pemantauan pada kebersihan
pekerja (kuku dan glove)

Gambar 5. 4 Pemantauan pada kebersihan
peralatan

Peserta magang melakukan pengecekan pada
penyimpanan raw material di ware house sehingga
raw material sudah disimpan dan diletakkan dengan
benar dan baik pada tempatnya atau rak. Setiap bahan
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keluar dari kontainer, bahan diambil secara acak untuk
pengambilan sampel untuk uji mikrobiologi. Setelah
bahan sudah diuji mikrobiologinya maka bahan dapat
dipindahkan ke stripping. Pada pemindahan juga
selalu dilakukan pengecekan lagi sehingga tidak ada
bahan yang rusak atau cacat saat proses perpindahan
ke stripping.

8. Minggu ke – 8
Pada minggu ke-delapan, Peserta magang

diajak untuk melihat premix pada bahan campuran
untuk susu sebelum mixing. Kegiatan premix ini
biasanya dilakukan sebelum produksi susu dilakukan
sehingga bahan campuran atau formula susu sudah
siap seblum produksi dimulai. Premix untuk sugar mill
juga dilakukan sebelum produksi sebaga bahan
tambahan susu. Setiap premix gula dilakukan
pengambilan sampel untuk uji mikrobiologi setelah uji
mikrobiologi selesai tidak ada bakteri maka gula dapat
digunakan untuk bahan campuran susu.

9. Minggu ke – 9
Pada Minggu ke-sembilan, Peserta Magang

melihat dan melakukan pengecekan pada proses
Mixing. Sebelum dilakukan mixing semua bahan dicek
terlebih dahulu kemasannya masih baik atau tidak
rusak lalu dimasukkan di mixer. Setelah bahan di
mixing selama 30 menit dilakukan pengambilan
sampel untuk uji kadar air, rasa, bau, vitamin, dll. Uji
sampel ini berguna untuk menjaga kualitas produk
agar sama dengan produk sebelumnya dan sesuai
standar yang ada.

10. Minggu ke – 10
Pada minggu ke-sepuluh, Kegiatan magang

yaitu melihat dan melakukan pengecekan proses
Filling dan Packing. Setiap produk jadi di ambil
batchnya secara acak untuk dijadikan sampel
mikrobiologi. Dan diambil sampel acak juga untuk
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pengecekan leak dan RO untuk pengecekan kualitas
kemasan sehingga kemasan bisa bertahan lama atau
tidak bocor dan kadar oksigennya sesuai dengan
standar. Pengecekan ini dilakukan rutin pada sampel
di waktu yang berbeda (biasanya hari ke 7 dan ke 40)
untuk melihat kualitas kemasan apakah masih tetap
bocor atau tidak rusak sehingga saatb di kirim ke
konsumen masih terjaga dan aman untuk dikonsumsi.

Gambar 5. 5 Pengambilan Sampel pada Mesin
Mixing

Gambar 5. 6 Uji Kadar Air pada Sampel
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Gambar 5. 7 Pengujian Kandungan Vitamin C pada
Sampel

Gambar 5. 8 Pengujian Kandungan Kalsium pada
Sampel

Gambar 5. 9 Pengujian kadar pH pada Sampel
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Gambar 5. 10 Uji Organoleptik

11. Minggu ke – 11
Pada minggu ke-sebelas, kegiatan yang

dilakukan adalah pengecekan metal catcher. Metal
catcher ini berguna untuk menangkapa atau dapat
melekatkan besi atau logam yang jatuh saat proses
mixing dan juga pada shifter sugar mill karena apabila
pada produk terdapat logam maka kualitas produk akan
berkurang dan kepercayaan pelanggan produk akan
berkurang. Minggu ini juga melihat pembuatan premix
formula susu agar peserta magang dapat memahami
cara pembuatan dan apa saja yang perlu dilakukan saat
premix formula. Peserta magang belajar memverifikasi
mesin sebelum digunakan pada produk setelah mesin
sudah lama tidak digunakan. Verifikasi mesin ini
berguna agar setelah mesin dibersihkan tidak ada
kotoran ataupun bakteri pada mesin yang mau
digunakan.

12. Minggu ke – 12
Pada minggu ke-duabelas, kegiatan magang

adalah melihat uji mikrobiologi pada sampel bahan baku
setelah sampel diambil pada bahan baku yang ada di
ware house. Uji ini berguna untuk melihat adanya bakteri
atau tidak pada bahan baku. Uji bahan baku juga berlaku
pada produk yang sudah jadi atau sudah dikemas untuk
melihat adanya bakteri atau tidak pada produk yang
sudah jadi. Sebelum sampel di uji alat-alat yang
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digunakan untuk uji mikrobiologi harus steril terlebih
dahulu begitupun juga saat membuka kemasan produk
yang sudah jadi, alat yang digunakan dan kemasan
yang mau dibuka juga harus steril sehingga tidak ada
kontaminan pada kemasan ataupun produk.

Gambar 5. 11 Uji Mikrobiologi

13. Minggu ke – 13
Pada minggu ke-tigabelas kegiatan magang

sama dengan minggu sebelumnya mengamati uji
mikrobiologi di Laboratorium Mikrobiologi dan melihat
hasil dari uji sampel produk yang sudah jadi sehingga
dapat dibandingkan dengan standar yang telah
dutentukan. Pada minggu ini terdapat seminar HACCP
untuk para karyawan produksi sehingga semua
karyawan produksi dapat mengenal dan memahami
tentang HACCP.

.
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5.2 Hygiene Perusahaan

5.2.1 Pembentukan Zona

 Semua fasilitas harus memliki zoning plan dan
area proses terpisah sesuai definisi zoning

 Penghalang (barrier) harus dibuat dan dilakukan
pemeriksaan rutin untuk mencegah masuknya
kontaminan yang potensial dan signifikan
a) Zoning untuk pencegahan
 Zoning area proses dan penghalang

(barrier) harus dibuiat untuk melindungi
produk dari berbagai vector (pembawa)
mikroorganisme, pest, bau yang berasal
dari lingkungan sekitar pabrik

 Setiap pabrik harus memiliki zoning plan
terkini (up-to date) dengan tipe
pembersihan masing-masing

b) Zoning Pemisahan Area / Daerah
berdasarkan tingkat hygiene-nya
 Secara umum pembentukan zona

diterapkan untuk mencegah kontaminan
menyebar dari area yang memiliki tingkat
kontaminasi tinggi ke area proses yang
kritikal

 Penerapannya tidak efektif bila tanpa
disertai training dan disiplin

 Diterapkan untuk memisahkan
diantaranya :
 Area basah dengan area kering
 Area kotor dengan area bersih
 Bahan mentah dan produk yang

sudah diproses
 Area tidak kritis dengan area kritis
 Area hygiene rendah dengan area

hygiene menengah atau tinggi
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 Area proses dengan produk yang
mengandung allergen dengan yang
tidak mengandung allergen

Di lingkungan pabrik, untuk mencegah
masuknya bakteri pada produk, kita
memberi pembatas di area sekitar produk
dihasilkan. Sehingga terciptalah beberapa
area di lingkungan kerja yaitu :
1) Area Hygiene Tinggi / Area Kritis / H1
 Area dimana produk yang diproses

dalam keadaan terbuka dan rentan
terhadap pengaruh lingkungan
produksi

 Bila terjadi kontaminasi memberikan
pengaruh serius

 Karakter produk : produk sensitive
karena rentan terhadap bahaya
signifikan dan produk digunakan oleh
konsumen yangsensitif

 Ada pembatasan keluar masuknya
orang, material dan pembawa
pathogen lainnya

 Memasuki area ini harus dipastikan
tidak membawa berbagai jenis
kotoran (seperti tanah, packaging
material kotor atau peralatan
maintenance yang kotor, dll)

 Penggantian sepatu atau
menggunakan pembungkus sepatu
harus dilakukan sebelum memasuki
area ini

 Jika area ini berhubungan langsung
dengan area hygiene standar,
beberapa tindakan khusus harus
dilakukan seperti menggunakan
system conveyor terpisah.
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 Udara untuk ruangan ini harus difilter
dan dikondisikan dengan terus
menjaga over pressure (tekanan
berlebih), Penggunaan filter harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan
sensifitas produk.

 Mengingat kritisnya area ini maka
pekerjaan di area ini harus
mendapatkan pendidikan / pelatihan
mengenai hygiene.

 Proses pembersihan di area ini
umumnya dilakukan secara kering
(dry cleaning), Bila diperlukan dapat
dilakukan cleaning basah (controlled
wet cleaning). Contoh : ruang filling
produk, ruang tipping

2) Area Hygiene Sedang / Area Semi Kritis
/ H2
 Menjadi area antara / intermediate

sebelum memasuki area hygiene
tinggi. Usahakan menjaga area ini
agar tidak terkontaminasi sehingga
dapat mencegah kontaminasi masuk
ke hygiene tinggi.

 Area ini merupakan area proses
untuk produk dimana konsumennya
tidak terlalu sensitif dana tau tidak
akan terjadi pertumbuhan
mikroorganisme pada rantai supply
chain, jika terkontaminasi terjadi
pada produk.

 Perlu dipisahkan dengan area
hygiene standar

 Bila kontaminasi terjadi pada produk
maka tidak boleh berkaitan dengan
isu keamanan pangan (food safety).
Misalnya : ada kontaminasi jamur
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(mould) dan kapang (yeast) yang
mempengaruhi kenampakan
(appearance) tetapi bukan
membahayakan keamanan dari
produk.

 Aturan main untuk memasuki area ini
lebih longgar jika dibandingkan
memasuki area hygiene tinggi.

 Pallet kayu tidak boleh memasuki
area ini bila digunakan untuk
menempatkan produk yang terbuka
dengan lingkungan.

 Area ini adalah tempat dimana kita
menempatkan “pengaman” sebelum
memasuki area kritis, yaitu dengan
melakukan penggantian sepatu atau
pelapisan kaki dengan plastik.

 Biasanya area H1 dan H2 kita sebut
sebagai “daerah bersih dan kering”,
harus selalu kita jaga kebersihannya
dan tetap dalam kondisi kering.

 Umumnya menerapkan cleaning
secara kering (dry cleaning).
Contohnya : tempat ganti sepatu.

3) Area hygiene Standar / Area Tidak Kritis
/ H3
 Umumnya area ini diperuntukan

untuk gudang barang jadi atau
gudang penerimaan material.

 Di area ini produk akhir sudah
terlindung oleh kemasan akhir dan
kemungkinan terjadi kontaminasi
silang dari lingkungan ke dalam
produk sangat kecil.

 Lalu lintas orang dan barang secara
umum tidak dibatasi.
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 Area ini diluar area hygiene tinggi
dan hygiene standar tetapi
kebersihan dan penataan di area ini
harus terus dijaga.

 Pencegahan pest dan serangga
menjadi sangat penting karena tidak
semua kemasan produk dapat
mencegah penetrasi beberapa
serangga atau serangan tikus.

 Prosedur dry atau west cleaning
(cleaning cara kering atau basah
terkontrol) dilakukan berdasarkan
kebutuhan proses dan area.

 Bahaya yang potensial harus
diidentifikasi sehingga dapat
dilakukan pencegahan masuknya
bahaya potensial ke area yang
tingkat hygiene lebih tinggi. Contoh :
packing, warehouse, dll.

5.2.2 Hygiene Personal / Perorangan pada Atribut

a) Standar pemakaian Seragam Kerja dan
Atributnya
1) Seraham Kerja :
 ragam kerja di area produksi hygiene

1,2,3 (packing dan warehouse)
digunakan sesuai kegunaan dan
tempatnya.

 Velcro (perekat) baju harus direkatkan
sesuai tempat dan jumlahnya.

2) Hair cover :
 Hair cover digunakan di kepala untuk

menutup bagian rambut.
 Tali berada di bagian belakang, diikat

rapi, jangan dibiarkan menjuntal
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 Telinga tidak boleh terlihat di hygiene 1
sedangkan di hygiene 2 dan 3 (packing,
warehouse) dan laboratorium boleh
terlihat.

3) Sepatu :
 Sepatu kerja-pabrik digunakan saat

memasuki area produksi hygiene 3
(packing dan warehouse) dan
labolatorium.

 Sepatu hygiene 1 harus digunakan saat
memasuki area produksi hygiene 1

 Sepatu dipakai menutup semua telapak
kaki, jari-jari kaki, bagian belakang septu
tidak boleh diinjak, berhak rendah.

 Tidak boleh menggunakan sandal, sepatu
sandal, sepatu dengan jari terbuka di area
pabrik.

b) Standar pemakaian Masker
1) Masker :
 Masker harus digunakan di area produksi

hygiene 1 terutama untuk personal yang
kontak lagsung dengan produk/resiko
kontaminasi terhadap produk tinggi :

 Crew tpping
 Crew yang melakukan cut open
 Crew yang prepare-premix

 Masker juga harus digunakan untuk
personal yang memelihara kumis,
jenggot, dan jambang di area produksi
hygiene 1.

 Tali masker harus diikat dengan benar
dan jangan dibiarkan menjuntal.
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c) Standar penggunaan Perhiasan, Jam Tangan
dan Aksesoris lainnya
1) Cincin :
 Tidak boleh menggunakan cincin di area

produksi hygiene 1, 2, 3 (packing dan
warehouse).

 Cincin nikah tanpa batu/mata masih
diperbolehkan digunakan di area produksi
hygiene 3 (packing dan warehouse) dan
labolatorium.

2) Giwang, gelang, kalung dan ja, tangan :
 Tidak boleh menggunakan giwang,

gelang, kalung, dan jam tangan di area
produksi hygiene 1, 2, 3 (packing dan
warehouse).

3) Aksesoris lain :
 Alsesoris (jepit, pengikat rambut) tidak

boleh digunakan dy hygiene 1, 2, 3
(packing dan warehouse), untuk pengikat
rambut gunakan pengikat karet (tanpa
manik-manik)

 Aksesoris (hanya peniti untuk jilbab)
masih boleh digunakan di hygiene 3
(packing dan warehouse).

d) Standar tentang Rambut
1) Rambut :
 Laki – Laki : rambut harus pendek dan

rapi
 Wanita : yang berambut panjang harus

diikat dengan pengikat karet (tanpa
manik-manik) saat menggunakan hair
cover agar semua bagian rambut tertutup
oleh hair cover.
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e) Standar tentang Kuku
1) Kuku :
 Kuku harus bersih
 Kuku harus pendek (maksimal panjang :

1mm dari ujung jari) dan rapi
 Tidak boleh menggunakan cat kuku di

hygiene 1, 2, 3 (Packing, Warehouse) dan
Labolatorium.

f) Standar lain – lain (make-up, parfum, obat gosok
yang menyengat, dll)
 Tidak boleh menggunakan make-up,

parfum, wangi-wangian, obat gosok
berlebihan di Hygiene 1 dan 2,
labolatorium (ruang preparasi sampel, lab
fisik, lab. Mikrobiologi, dan ruang
pengambilan sampel).

5.2.3 Hygiene Personal

a) Waktu Mencuci Tangan
 Sebelum memulai pekerjaan / menangani

bahan
 Sebelum memasuki area packing, gudang,

area kritis
 Sesudah bekerja, menangani bahan / material

/ sampah / bahan terkontaminasi
 Setelah menggunakan fasilitas toilet
 Kapanpun ketika merasa tngan kita kotor

(sesering mungkin)
b) Memasuki Area Hygiene 1 :
 Cuci tangan dengan benar sesuai prosedur,

Gunakan seragam H1 / jas lab bersih dengan
benar

 Duduk dibadukan, tarug=h sepatu luar di rak
dengan rapi, lepas sepatu dan angkat kedua
kaki.
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 Pakai sepatu H1 (hindari kaki menyentuh
lantai), langkahkan kaki yang telah memakai
sepatu H1 ke arah dalam (sesudah badukan),
sambal kita memasang sepatu H1 pada kaki
yang lain atau duduk di badukan, pasang
plastic rangkap 1 pada sepatu, jangan
menyentuh lantai kembali, langkahkan kaki
yang telah dilapisi plastic pelapis pada kaki
yang lain.

 Buka daun pintu dengan tangan, tahan/ganjal
pintu dengan kaki. Usap tangan dengan “hand
sanitizer”. Usapkan dengan rata dan
keringkan

 Masuk Hygiene 1
c) Kebiasan yang tidak baik di Tempat Kerja
 Jangan selipkan peralatan tulis di kemeja,

karean ini bias jatuh ke produk sewaktu kerja,
Taruh di saku bawah celana kerja.

 Tidak boleh membawa dompet dan uang
sewaktu di area proses, uang mengandung
banyak sekali bakteri pencemar

 Tidak boleh duduk di lantai, duduklah pada
bangku yang disediakan.

 Jangan mengangkat kaki ke bangku,
sehingga bangku menjadi kotor, bangku kotor
akan mencemari tempat kerja.

 Jangan buang sampah sembarangan
 Buang sampah pada tempat yang telah

disediakan
 Dilarang menyisir rambut
 Dilarang membersihkan hdung dan gigi
 Meludah tidak diperkenankan di area pabrik.

Meludahlah di bak cuci tangan lalu siram
sampai bersih.

 Dilarang batuk atau bersin di dekat produk
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 Tutup mulut atau hidung apabila hendak batuk
atau bersin dengan kertas tisuue, lalu cuci
tangan.

 Membawa rokok dan merokok tidak
dibenarkan di seluruh area pabrik

 Makan hanya diperkenankan di kantin/tempat
makan yang disediakan

 Minumalah air yang disediakan di tempat,
jangan dibawa ke tempat lain.

d) Penggunakan Alat pembersih dengan benar
 Alat pembersih (sapu gagang panjang, sapu

ganggang pendek, sikat, cikrak) kegunaannya
dibedakanmenjadi 4 macam yang ditandai
dengan warna yang berbeda :

 Merah : untuk area hygiene 3 dan
area luar

 Kuning : untuk lantai hygiene 1 dan
2

 Biru : untuk bagian luar
mesin/perlatan

 Hijau : untuk bagian
dalam/peralatan

 Segera bersihkan bahan mentah dan produk
yang tumpah atau tercecer di lantai

 Utamakan dengan vacuum cleaner untuk
membersihkan lantai, bila menggunakan sapu
harus dilakukan sedemekian rupa sehingga
tidak membuat debu powder tersebar
kemana-mana

 Bersihkan vacuum cleaner secara rutin
(minimal 1 kali per hari), rutin pengecekan
filter dan bila rusak / tidak berfumgsi lagi
segera ganti dengan yang baru

 Hindarkan penggunaan air untuk melakukan
pembersihan pada vacuum cleaner

 Jangan menggunakan vacuum cleaner untuk
membersihkan area yang terdapat air
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e) Hindarkan adanya air pada daerah bersih dan
kering
 Hindarkan adanya kebocoran dan kondensasi
 Apabila terjadi kebocoran atau kondensasi,

segera :
 Keringkan dengan kain yang bersih

semua area/barang yang terkena
percikan air

 Lakukan sanitasi
 Jika air terus masuk, usahakan agar

air tidak berpercikan. Tampung air,
beri oxonia

 Jaga agar pada area tersebut tidak
ada lalu lintas orang/barang

 Laporkan pada Engineering dan
Project agar segera dilakukan
perbaikan permanen

 Sedapat mungkin hindarkan penggunaan air
untuk membersihkan peralatan, lakukan
pembersihan kering (dry cleaning). Apabila
dilakukan pembersihan basah, lakukan
sanitasi dan keringkan dengan benar

f) Barang – barang yang keluar / masuk daerah
bersih dan kering harus dalam keadaan bersih
dan kering
 Bersihkan terlebih dahulu sebelum

keluar/masuk area dry clean
 Bila perlu, lakukan sanitasi dengan oxonia
 Dilarang membersihkan peralatan dengan

cairan yang meninggalkan bau yang keras,
misalnya minyak tanah

 Apabila hendak memindahkan perlatan,
bersihkan terlebih dahulu atau lapisi
keseluruhan peralatan dengan plastic agar
produk yang melekat tidak tercecer kemana-
mana
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 Hati – hati terhdap bentuk rongga pada
peralatan. Misalnya kaki tangga, karena
bakteri bias berdiam di situ. Apabila hendak
memasuki area dry clean, lapisi dengan
plastic pelapis sepatu dan lakukan dry
cleaning

 Peralatan yang berongga dilarang keras untuk
dibersihkan dengan air (wet clean). Lakukan
hanya pembersihan kering (dry clean)

 Sewaktu pembersihan peralatan, alasi
peralatan sebelum diletakkan di lantai.
Gunakan palet atau rubber mate

 Jaga agar produk atau kotoran tidak tersebar
kemana – mana

 Waspadai penggunaan masking tape dan tali
raffia pada area proses. Benda – benda ini
bias jatuh ke produk

 Letakkan baut, mur, ring gasket pada tempat
penyimpanan

 Jangan gunakan kaleng produk sebagai
tempat penyimpanan peralatan tersebut
maupun tempat penyimpanan cairan.

 Bahan – bahan dan gelas/kaca serta kayu
dilarang penggunaannya di area proses

g) Tanggulangi segera bila ditemukan hama/pest
(lalat, tikus, semut, kutu, kecoa, dll)
 Laporkan bila ditemukan tanda-tanda

keberadaan pest, kotoram pest ke atasan
masing – masing dan PDQA

 Segera lakukan isolasi fisik (ditangkap,
dimatikan,) bila ditemukan pest

 Lengkapi form Pest Sighting Memo, bila
mengetahui keberadaan pest

 Lakukan pengecekan sumber penyebab
infestasi hama/pest :

 Pest proofing yang jelek (ada
lubang/celah/retakan
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 Lingkungan yang kotor (ada ceceran
produk, sisa makanan, tumpukan
sampah)

 Adanya genangan air
 Tanaman yang tidak terawatt (semak

– semak, rumput, pohon yang tinggi),
dll

 Lakukan perbaikan dari sumber penyebab
infestasi hama/pest yang telah ditemukan

5.3 ISO 22000

ISO 22000 adalah standar internasional yang
dikeluarkan oleh komite teknis organisasi standar
international (ISO). Standar ini merupakan standar
penunjuk yang menggambarkan persyaratan sebuah
sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini
bertujuan 1) mengharmoniskan persyaratan sistem
manajemen keamanan pangan untuk usaha yang terkait
dalam rantai pangan, 2) memudahkan kerja badan
usaha dan badan sertifikasi karena hanya
menggunakan satu standar, serta 3) memastikan
standar dapat diperoleh dengan mudah di seluruh dunia
tanpa adanya monopoli oleh satu badan sertifikasi
khusus.

Lembaga ISO tidak khusus merancang standar yang
dipakai pada perdagangan, namun kebutuhan  standar
dalam perjalanannya tidak terlepas dari persyaratan
dunia perdagangan. Keberhasilan penerapan standar
ISO 9000 yang dramatis pada tahun 1987 menjadikan ISO
sebagai standar yang dinilai paling fair dalam
perdagangan dunia.

Pembentukan komite teknis (Technical  Committe-
TC) 34 ISO adalah salah satu upaya untuk mengurangi
kesimpangsiuran interpretasi sistem sertifikasi HACCP
dalam perdagangan dunia. Tahun 1998, TC 34
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meluncurkan draf standar yang memasukkan prinsip
HACCP ke dalam sistem manajemen mutu. Standar
tersebut akhirnya terbit dalam format Technical
References (TR) dengan nomor seri ISO/TR
15161:2001 Guidelines on application of ISO 9001:2000
for the food and drink industry.

Sertifikat ISO/TR 15161:2001 yang  diperkenalkan
pada tahun 2001, tentu saja berbasis kepada ISO
9001:2000 sehingga tidak memberikan perubahan
pengaruh terhadap pengakuan pasar. Kondisi seperti ini
tidak memberikan pengaruh berarti bagi kehausan
konsumen untuk memperoleh sertifikat HACCP.
Beberapa industri makanan di  Indonesia kini mulai
berfikir ulang mengenai manfaat lebih dari sertifikat ISO
9001 dibandingkan HACCP.

Kekhawatiran ISO akan ketidakberhasilan
penerapan ISO/TR 15161 menyebabkan TC 34
diperpanjang masa kerjanya. Melalui kelompok kerja
(Working Group-WG) 8,  disiapkan standar khusus
mengenai keamanan pangan dalam suatu seri terpisah,
yakni ISO 22000:2005 Food safety management system
– Requirement for organization throughout the food
chain.

Sistem HACCP dapat diterapkan bersamaan dengan
ISO 9001 karena keamanan produk adalah salah satu
kriteria mutu produk yang harus dipenuhi oleh produsen
pangan. Konsumen tidak hanya membutuhkan produk
pangan yang bergizi dan memiliki tampilan yang
menarik,  tetapi harus aman bagi kesehatan.   ISO 9001
menjadi panduan bagi organisasi dalam menerapkan
sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu
produk.

Keuntungan penerapan ISO 22000 secara
keseluruhan:
a. Berlaku di dunia internasional.
b. Menyediakan referensi bagi keseluruhan rantai

pangan.
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c. Mengisi kesenjangan antara penerapan ISO 9001
dan HACCP.

d. Organisasi pangan dapat mengindentifikasi dan
mengendalikan bahaya keamanan pangan.

e. Manajemen program kelayakan dasar yang
sistematis.

f. Menggunakan dasar ilmiah sebagai
pertimbangan pengambilan keputusan.

g. Perencanaan yang lebih baik dan tindakan
verifikasi proses yang lebih sedikit.
ISO  22000 menetapkan persyaratan-persyaratan

dasar untuk sebuah sistem manajemen keamanan
pangan yang mengkombinasikan unsur-unsur kunci
untuk menjamin keamanan pangan sepanjang rantai
pangan, hingga konsumen (ISO). Unsur-unsur kunci
tersebut adalah komunikasi interaktif, sistem manajemen,
prerequisite programme (program prasyarat/kelayakan
dasar), dan perinsip-prinsip HACCP.

Komunikasi interaktif sepanjang rantai  sangat
penting karena komunikasi menyediakan segala informasi
yang berkaitan dengan keamanan pangan sehingga dapat
diketahui oleh seluruh organisasi dalam rantai pangan.
Ada dua jenis komunikasi, yaitu internal dan eksternal.
Komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan pihak-
pihak di luar perusahaan, yang memiliki interaksi
dengan perusahaan, misalnya suppliers, kontraktor,
pelanggan atau konsumen, badan hukum negara,
laboratorium eksternal dan pihak lainnya, yang dapat
mempengaruhi efektivitas sistem manajemen keamanan
pangan. Komunikasi internal adalah   interaksi dengan
pegawai mengenai isu manajemen keamanan pangan
(ISO, 2005).

Sistem keamanan pangan yang efektif adalah sistem
yang diterapkan, dioperasikan, dan diperbahrui di dalam
kerangka sistem manajemen yang terstruktur dan
dimasukan ke dalam keseluruhan aktifitas manajemen
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di dalam organisasi. Hal ini akan memberikan manfaat
yang optimal untuk organisasi dan pihak-pihak terkait.

Dalam ISO   22000, prerequisite programme
(PRP) didefinisikan sebagai kondisi dan aktifitas dasar
yang diperlukan untuk memelihara lingkungan yang
higienis di seluruh rantai pangan yang sesuai untuk proses
produksi, penanganan dan penyediaan produk yang aman
untuk dikonsumsi. Sementara itu operational prerequisite
(OPRP) adalah program prasyarat yang dalam analisis
bahaya diidentifikasi sebagai hal yang penting untuk
mengendalikan kemungkinan masuknya  bahaya atau
kontaminasi di dalam produk atau lingkungan proses.

ISO 22000 mengintegrasikan prinsip-prinsip sistem
HACCP dan penerapan langkah yang dikembangkan
oleh Codex Alimentarius Commission (CAC). Analisis
bahaya adalah kunci untuk sebuah sistem manajemen
keamanan pangan yang   efektif, karena dengan
melakukan analisis bahaya akan membantu organisasi
dalam menetapkan langkah- langkah pengendalian
yang efektif. ISO  22000 mempersyaratkan bahwa
semua bahaya yang mungkin ada dalam rantai pangan.
Selama melakukan analisis bahaya, organisasi
menentukan strategi yang digunakan untuk menjamin
pengendalian bahaya dengan mengkombinasikan PRP,
OPRP, dan rencana HACCP.  Hubungan anatara
HACCP dan ISO 22000 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Persyaratan-persyaratan dalam ISO 22000 ini
bersifat umum dan ditujukan untuk dapat diterapkan
pada seluruh organisasi dalam rantai pangan tidak
memandang besar kecilnya organisasi maupun
kompleksitasnya.  Hal ini termasuk organisasi yan secara
langsung maupun tidak langsung terlibat dalam satu atau
lebih tahap dalam rantai pangan.

Kriteria-kriteria dalam ISO 22000 terdiri atas:
1. Cakupan
2. Referensi regulasi
3. Definisi
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4. Sistem Manajemen Keamanan Pangan
4.1 Persyaratan umum
4.2 Dokumentasi

5. Tanggung jawab manajemen
5.1 Komitmen manajemen
5.2 Kebijakan keamanan pangan
5.3 Perencanaan sistem manajemen keamanan

pangan
5.4 Tanggung jawab dan wewenang
5.5 Pemimpin tim keamanan pangan
5.6 Komunikasi

5.6.1 Komunikasi eksternal
5.6.2 Komunikasi internal

5.7 Respon dan persiapan darurat
5.8 Tinjauan manajemen

6. Manajemen sumber daya
6.1 Sumber daya manusia

6.1.1 Umum
6.1.2 Kompetensi, kepedulian, dan pelatihan

6.2 infrastruktur
6.3 Lingkungan kerja

7. Perencanaan dan realisasi produk yang aman
7.1 Umum
7.2 Kelayakan dasar
7.3 Langkah awal untuk melakukan analisis

bahaya
7.3.1 Umum
7.3.2 Tim keamanan pangan
7.3.3 Karakteristik produk
7.3.4 Diagram alir, langkah proses, dan

tindakan pengendalian
7.3.5 Deskripsi langkah proses dan tindakan

pengendalian
7.4 Analisa bahaya
7.5 Penentuan kelayakan dasar operasional
7.6 Penyusunan HACCP plan

7.6.1 HACCP plan
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7.6.2 Identifikasi CCP
7.6.3 Penentuan batas kritis
7.6.4 Sistem monitoring batas kritis
7.6.5 Tindakan korektif

7.7 Pembaruan informasi awal dan dokumen yang
khusus mengenai kelayakan dasar dan
HACCP plan

7.8 Tindakan verifikasi
7.9 Sistem telusur
7.10 Pengendalian ketidaksesuaian

7.10.1 Koreksi
7.10.2 Tindakan korektif
7.10.3 Penanganan produk yang berpotensi

menjadi tidak aman
8. Validasi, verifikasi, dan pengembangan sistem

manajemen keamanan pangan
8.1 Umum
8.2 Validasi kombinasi tindakan pengendalian
8.3 Pengendalian atas pengawasan dan tinjauan
8.4 Verifikasi sistem manajemen keamanan

pangan
8.4.1 Internal audit
8.4.2 Evaluasi hasil verifikasi individual
8.4.3 Analisis hasil verifikasi

8.5 Pengembangan (ISO, 2005)



70

5.4 Quality Management System (QMS)

Gambar 5. 12 Quality Management System
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5.4.1 Kedatangan Raw Material dan Packaging
Material Inspeksi Quantity dan Quality

a. Point Pemeriksaan :
 Material uang datang sesuai dengan surat

jalan dan tidak expired
 Kondisi Kendaraan sesuai untuk masing –

masing material
 Surat Jaminan Halal masih berlaku untuk

Raw Material
 Ketersediaan CoA
 Pengecekan Raw Material dan Packaging

Materal, Realese atau tidak oleh Quality
Asssurance (QA)

b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas pembongkaran material
 Menginformasikan ke Spv WH dan QA
 Material diberi status blocked

5.4.2 Penyimpanan di Ware House

a. Point Pemeriksaan :
 Material yang pada pallet apakah sesuai

dengan label pallet
 Kondisi Penumpukan material
 Kondisi material apakah mengalami cacat

karena handling yang kurang benar
 Cara penyimpanan yang aman namun

mudah diakses
b. Jika tidak sesuai standar :
 Menginformasikan ke Spv WH dan QA
 Material diberi status blocked

5.4.3 Transfer ke Produksi

a. Point Pemeriksaan :
 Material yang pada pallet apakah sesuai

dengan label pallet
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 Kondisi Penumpukan material
 Kondisi material apakah mengalami cacat

karena handling yang kurang benar
 Cara penyimpanan yang aman namun

mudah diakses
b. Jika tidak sesuai standar :
 Menginformasikan ke Spv WH dan QA
 Material diberi status blocked
 Kebocoran yang ada segera di bersihkan

dan diinformasikan ke Spv atau QA

5.4.4 Stripping

c. Point Pemeriksaan :
 Material yang di stripping apakah dalam

kondisi baik / tidak ada cacat
 Kondisi kebersihan material

d. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan memasukkan RM cacat dari ruang

stripping ke area filling
 Beri label / keterangan jelas terhadap RM

cacat tersebut
 Menginformasikan ke Spv WH dan QA
 Material diberi status blocked

5.4.5 Prepare Raw Material dan Tipping

a. Point Pemeriksaan :
 Material yang dari stripping apakah dalam

kondisi baik / tidak ada cacat
 Material yang diberikan dari stripping sesuai

antara label yang tertera dengan RM yang
masuk

 Akurasi pembacaan timbangan, kebersihan
timbangan dan akurasi pembacaan
timbangan saat pemberian beban anak
timbangan dilakukan tuap awal shift
(Operator Prepare)
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b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas yang bersangkutan

dengan bahan yang tidak sesuai tersebut
 Laporkan kepada Spv atau QA
 Beri label yang jelas terhdap RM yang tidak

sesuai tersebut
 Pisahkan RM tersebut sehingga tidak salah

/ tercampur dengan RM lain

5.4.6 Mixing dan Metal Catcher

a. Point Pemeriksaan :
 Uji organoleptik / sensory, kadar air, pH, dll
 Pengambilan sampel mixing

b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas mixing
 Menginformasikan ke Spv atau QA
 QA / Supervisor produksi melakukan

investigasi akar masalah
 Jika memiliki informasi terkait dengan

adanya ketidak sesuaian, informasikan
pada Spv atau QA untuk kepentingan
investigasi

5.4.7 Magnet Catcher (OPRP)

a. Point Pemeriksaan :
 Pembongkaran magnet catcher setiap akhir

shift 3 atau saat pergantian produk
 Pengumpulan dirt test, logam yang

ditangkap magnet
 Tidak ada dengan ukuran >2mm
 Tidak ada bentuk potongan logam

yang tidak biasa
b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas filling
 Menginformasikan QA atau Supervisor

Produksi
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 QA atau Supervisor Produksi melakukan
investigasi

 Memeriksa magnet catcher
 Periksa kondisi line
 Mesin filling dijalankan jika magnet catcher

dipasang kembali dan dalam kondisi baik
 Jika memiliki informasi terkait dengan

adanya ketidak sesuaian informasikan pada
Spv atau QA untuk kepentingan investigasi

5.4.8 Filling (Penampilan Kemasan)

a. Point Pemeriksaan :
 Penampilan kemasan (kondisi kemasan,

kode, expired date, sealing, overlap,
kegelembungan, V-cut, perforasi)

b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas filling
 Lakukan upaya perbaikan
 Jika upaya perbaikan gagal, segera

informasikan ke Spv atau QA
 QA atau Supervisor Produksi melakukan

analisa tentang akar masalah
 Sesuaikan mesin berdasarkan hasil

investigasi
 Cut Open produk yang outspec dan sesuai

keputusan QA

5.4.9 Filling (Leak Test dan RO)

a. Point Pemeriksaan :
 Test kebocoran / Leak Test dan RO
 Frekuensi dan jumlah sampel sesuai

masing-masing produk
b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas filling
 Lakukan upaya perbaikan
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 Jika upaya perbaikan gagal, segera
informasikan ke Spv atau QA

 QA atau Supervisor Produksi melakukan
analisa tentang akar masalah

 Sesuaikan mesin berdasarkan hasil
investigasi

 Cut Open produk yang outspec dan sesuai
keputusan QA

5.4.10 Packing

a. Point Pemeriksaan :
 Missing unit / unit yang hilang

 Ketidaksesuaian jumlah finish good
(produk jadi) dengan seharusnya

 Kemasan yang rusak
 Penampilan keseluruhan, code di karton

jelas
b. Jika tidak sesuai standar :
 Hentikan aktivitas filling
 Lakukan upaya perbaikan
 Jika upaya perbaikan gagal, segera

informasikan ke Spv atau QA
 QA atau Supervisor Produksi melakukan

analisa tentang akar masalah
 Sesuaikan mesin berdasarkan hasil

investigasi
 Cut Open produk yang outspec

5.4.11 Loading/Dispatch

a. Point Pemeriksaan :
 Produk jadi yang pada pallet apakah sesuai

dengan label pallet
 Kondisi penumpukan produk jadi
 Kondisi produk jadi apakah mengalami

cacat karena handling yang kurang benar
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 Cara penyimpanan yang aman namun
mudah diakses

b. Jika tidak sesuai standar :
 Produk jadi diberi status blocked (tidak bisa

dikirim ke distributor)
 Dilakukan pemeriksaan pada produk yang

kemasannya rusak
 Apabila hanya kemasan luar (dus) maka

dapat dilakukan penggantian kemasan luar
(dus)

 Apabila kemasan dalam (foil) maka
kemasan tidak dapat dikirim atau dibuang

5.5 Pengamatan dan Pengolahan Data

5.5.1 Sanitasi (Pemantauan Kebersihan) Perusahaan

a. Sanitasi Air
Pada perusahaan PT. Netania Kasih Karunia

sanitasi air dilakukan apabila air di sekitar produksi
kotor atau tercemar. Apabila air tercemar maka
dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel
pada air yang kotor tersebut. Jika pada sampel air
tesebut tidak sesuai dengan standar atau ketentuan
maka dilakukan pengecekan pada tempat
penampungan air dan saluran air. Setelah penyebab
tercemarnya air sudah ditemukan maka pembersihan
pada air di penampungan air dan saluran air.
Sedangkan   Pemantauan air di area produksi
dilakukan selama 6 bulan sekali atau dalam 1 tahun
dilakukan 2 kali pemantauan terhadap air.

b. Sanitasi Udara
Pada perusahaan PT. Netania Kasih Karunia

sanitasi air dilakukan apabila udara di sekitar
produksi tercemar. Apabila udara tercemar maka
dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel
pada udara yang tercema. Jika pada sampel udara
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tesebut tidak sesuai dengan standar atau ketentuan
maka dilakukan pengecekan area produksi yang
udaranya tercemar. Setelah penyebab tercemarnya
udara sudah ditemukan maka dilakukan pembersihan
pada AC dan saluran udara yang terdapat pada
pabrik. Sedangkan   Pemantauan udara di area
produksi dilakukan selama 6 bulan sekali atau dalam
1 tahun dilakukan 2 kali pemantauan terhadap air.

c. Sanitasi Ruang dan Mesin
Pada Sanitasi Ruang di PT. Netania Kasih

Karunia dilakukan dengan dry clean dan wet clean.
Metode dry clean lebih sering digunakan pada
sanitasi ruang dan mesin karena di PT. Netania Kasih
Karunia mengurangi penggunaan air untuk sanitasi
ruang dan mesin karena dapat menyebabkan bakteri
tumbuh. Tetapi dengan kondisi tertentu metode wet
clean dapat dilkakukan pada ruang yang benar-benar
kotor sehingga membutuhkan penggunaan air untuk
sanitasi dan berlaku juga pada mesin yang kotor.
Metode wet clean juga digunakan apabila mesin
digunakan untuk produksi susu formua untuk bayi
yang alergi susu karena sanitasi dengan metode dry
clean pada mesin masih kurang bersih atau masih
meninggalkan sisa-sisa bahan dan bau dari produk
yang sebelumnya maka dari itu metode wet clean
digunakan untuk sanitasi mesin.

d. Sanitasi Pekerja
Pada Perusahaan PT. Netania Kasih Karunia

sanitasi untuk pekerja selalu dilakukan dan jadi
kewajiban semua pekerja atau karyawan yang masuk
di area produksi. Di PT. Netania Kasih Karunia ada 3
zona hygiene mulai dari zona hygiene rendah
(hygiene 3) dan zona hygiene tinggi (hygiene 1).
Sebelum memasuki zona hygiene 3 maka semua
karyawan dan pekerja harus memakai pakaian, dan
penutup kepala yang sudah disediakan atau
ditentukan oleh perusahaan, apabila sudah memakai
atribut dengan lengkap maka karyawan dan pekerja
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diperbolehkan masuk di zona hygiene 3. Sedangkan
untuk memasuki zona hygiene tinggi (hygiene 1)
maka para karyawan dan pekerja harus melakukan
sanitasi pada tangan terlebih dahulu. Setelah itu wajib
mengenakan pakaian,masker, dan penutup kepala
khusun yang sudah disiapkan untuk masuk zona
hygiene 1 serta menggunakan sepatu khusus atau
melapisi sepatu yang digunakan dengan 2 lapisan
plastik yang telah disediakan. Lalu menggunakan
hand sanitizer pada tangan lalu dilapisi dengan
sarung tangan yang telah disediakan baru kemudian
para pekerja dapat memasuki zona hygiene 1. Di PT.
Netania Kasih Karunia setiap bulan dilakukan
pengecekan pada kebersihan pekerja dan karyawan
mulai dari rambut hingga tangan serta kuku. Untuk
pekerja yang selalu di zona hygiene 1 dilakukan
pengambilan sampel pada tangan sebelum dan
sesudah memasuki area dan dilakukan dengan acak
untuk mengetahui kebersihan dari pekerja.

e. Sanitasi Hama
Di PT. Netania Kasih Karunia untuk

Pemantauan dan Sanitasi Hama dilakukan dengan
menggunakan jasa pihak ketiga. Setiap 2 minggu
sekali pihak ketiga melakukan pengecekan di seluruh
area pabrik diluar maupun di dalam arean produksi.
Di setiap area pabrik terdapat perangkap untuk hama
di luar dan di dalam area produksi. Di luar area
produksi menggunakan racun untuk perangkap hama
sedangkan di dalam area produksi hanya
menggunakan lem sehingga tidak menimbulkan bau
atau kontaminasi di dalam area produksi
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5.5.2 Pengamatan Analisa Bahaya

Tabel 5. 2 Risk Assessment

4 5 6 7

3 4 5 6

2 3 4 5

1 2 3 4

Bahaya

Tidak Bahaya

Keterangan :

Resiko :
1 = Tidak berbahaya/tidak pathogen
2 = Bahata sedang, penyebaran terbatas, tidak
menyebabkan kematian
3 = Bahaya sedang, penyebab cepat (1-3 hari)
4 = Resiko yang dapat menyebabkan luka parah

sampai menyebabkan kematian

Peluang :
1 = Jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak

pernah terjadi, kecuali pada kondisi yang sangat
tidak terkontrol dan secara teoritis dapat terjadi

2 =  Jarang terjadi, jika dikuantitatif terjadi1 kali dalam
setahun

3 = Kemungkinan dengan frekuensi yang sulit
ditetapkan dan sulit dirata-ratakan, jika
dikuantitatifkan kurang dari 1 kali dalam sebulan

PE
L

U
A

N
G

RESIKO
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4 = Kemungkinan terjadi dengan frekuensi yang
sering, jika dikuantitatifkan terjadi 1 kali dalam
seminggu

a. Pohon Pertanyaan untuk Penerimaan Bahan
Baku dan Kemasan

Gambar 5. 13 Pohon Pertanyaan untuk Penerimaan Bahan Baku dan
Kemasan

Apakah terdapat resiko bahaya kontaminasi
silang terhdap produk atau bahan pangan

lainnya, yang mana sulit untuk dikendalikan
?

Apakah terdapat
bahaya pada bahan

baku in ?

Apakah terdapat tindakan pencegahan
untuk menghilangkan bahaya atau

mengurangi bahaya sampai pada level
aman ?

Bukan CCP

Tidak

Ya

Ya

Tidak

CCP

Bukan CCP CCP
PP

Pertanyaan 1

Pertanyaan 2

Pertanyaan 3

Tidak Ya
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b. Pohon Pertanyaan untuk Proses Produksi

CCP

Tidak

Tidak

Ya Tidak

Tidak

Pertanyaan 1

Pertanyaan 2

Pertanyaan 3

Pertanyaan 4

Pertanyaan 5

Apakah terdapat bahaya pada
tahap proses ini ?

Apakah terdapat tindakan
pencegahan untuk jenis bahaya

diatas ?

Apakah langkah tersebut secara
spesifik didesain untuk dapat
mengurangi bahaya sampai
pada tingkat yang diijinkan ?

Dapatkah muncul kontaminasi
melewati batas yang diijinkan ?

Dapatkah tindakan subsequent
menghilangkan atau mengurangi

bahaya sampai tingkat yang
diijinkan ?

Bukan CCP

Tidak

Ya

Modifikasi
proses,
langkah

Apakah
diperlukan

control untuk
keamanan

Ya

Tidak

Ya

Bukan CCP

Ya

Bukan
CCP

CCP

Gambar 5. 14 Pohon Pertanyaan untuk Proses Produksi
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Tabel 5. 3 Identifikasi Bahaya untuk Penerimaan dan Persiapan Bahan Baku dan Bahan Kemasan

Tahap/
Input

Bahaya
Tk.

Resiko
(1,2,3,4)

Sering
Muncul
(1,2,3,4)

Tindakan Pengendalian/ Tindakan
Pencegahan

P1 P2 P3 CCP/
N-CCP Batas Kritis

Tindakan
Koreksi

Raw
Material

Mutu Bahan
Baku Tidak

Baik

1 2  Menentukan spesifikasi dan
metode inspeksi bahan baku
dengan benar

 Supplier dapat dipercaya dan
mempunyai sertifikat

 Apabila bahan baku tidak sesuai
standar, maka bahan baku ditolak

Y Y N N-CCP Bahan baku masih sesuai
dengan batas spesifikasi
bahan baku yang telah
ditentukan

Bahan baku yang tidak
sesuai standar ditahan
atau ditolak

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Control Pemasok
 Penetapan spesifikasi dengan

benar
 Penerimaan bahan baku disetiap

kedatangan disesuaikan dengan
COA dari supplier

Y N - N-CCP Tidak ada bahan baku yang
tercemar oli (negative)

Dibuat surat retur barang
dan dikembali kan ke
supplier (reject), bila
perlu ganti supplier

Cemaran Benda
Asing yaitu

kayu,rambut dan
plastic (Bahaya

Fisik)

1 3  Penerimaan bahan baku disetiap
kedatangan disesuaikan dengan
COA dari supplier

 Supplier dapat dipercaya dan
mempunyai sertifikat

Y Y N N-CCP Tanpa ada bahan asing
(negative)

Dilakukan pengecekan
dan Beri peringatan
pada supplier bila perlu
ganti supplier

Cemaran Bakteri
dan

Mikroorganisme(B
ahaya biologi)

3 1  Penerimaan bahan baku disetiap
kedatangan disesuaikan dengan
COA dari supplier

 Penetapan  spesifikasi dan
standar bahan baku dengan
benar

Y Y N N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Dibuat surat retur barang
dan dikembali kan ke
supplier (reject), bila
perlu ganti supplier
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Packaging
Material

Mutu Bahan
Baku Tidak

Baik

1 2  Menentukan spesifikasi dan
metode inspeksi bahan baku
dengan benar

 Supplier dapat dipercaya dan
mempunyai sertifikat

 Apabila bahan baku tidak sesuai
standar, maka bahan baku ditolak

Y Y N N-CCP Bahan baku masih sesuai
dengan batas spesifikasi
bahan baku yang telah
ditentukan

Bahan baku yang tidak
sesuai standar ditahan
atau ditolak

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Control Pemasok
 Penetapan spesifikasi dengan

benar
 Penerimaan bahan baku disetiap

kedatangan disesuaikan dengan
COA dari supplier

Y Y N N-CCP Tidak ada bahan baku yang
tercemar oli (negative)

Dibuat surat retur barang
dan dikembali kan ke
supplier (reject), bila
perlu ganti supplier

Cemaran Benda
Asing yaitu

kayu, plastik,
dan rambut

(Bahaya Fisik)

1 3  Penerimaan bahan baku disetiap
kedatangan disesuaikan dengan
COA dari supplier

 Supplier dapat dipercaya dan
mempunyai sertifikat

Y Y N N-CCP Tanpa ada bahan asing
(negative)

Dilakukan pengecekan
dan Beri peringatan
pada supplier bila perlu
ganti supplier

Cemaran Bakteri
dan

Mikroorganisme
(Bahaya biologi)

3 1  Penerimaan bahan baku disetiap
kedatangan disesuaikan dengan
COA dari supplier

 Penetapan  spesifikasi dan
standar bahan baku dengan
benar

Y Y N N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Dibuat surat retur barang
dan dikembali kan ke
supplier (reject), bila
perlu ganti supplier

Quantity
and

Quality
Inspection

No Potencial Hazard
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Storage in
Ware
House

Cemaran Bakteri
dan

Mikroorganisme
(Bahaya biologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan area gudang bahan
baku dan packaging material

Y Y N N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme harus
diblock

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Pengecekan dan kebersihan
peralatan harus terus dilakukan

Y Y N N-CCP Tidak ada bahan baku yang
tercemar oli (negative)

Bahan baku yang tidak
sesuai standar harus
diblock

Kontaminasi
Benda Asing

yaitu rambut dan
plastik (Bahaya

Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja harus
dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N-CCP Tidak ada kontaminasi
(negative)

Dilakukan pengecekan
dan personal hygiene
harus diperbaiki
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Tabel 5. 4 Identifikasi Bahaya untuk Tahapan Proses Produksi

Tahap/
Input

Bahaya Tk.
Resiko
(1,2,3,4)

Sering
Muncul
(1,2,3,4)

Tindakan Pengendalian/ Tindakan
Pencegahan P1 P2 P3 P4 P5 CCP/

N-CCP

Batas Kritis Tindakan Koreksi

Transfer to

Production

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan area gudang bahan
baku dan packaging material

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Pengecekan dan kebersihan
peralatan harus terus
dilakukan

Y Y N N - N-CCP Tidak ada bahan baku yang
tercemar oli (negative)

Bahan baku yang
tidak sesuai
standar harus
diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja
harus dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Kontaminasi kurang dari
standar yang diperbolehkan
atau tidak melebihi standar
yang ditentukan

Dilakukan
pengecekan dan
personal hygiene
harus diperbaiki

Stripping

and

cleaning

bag bulk

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan area produksi

 Kebersihan peralatan harus
selalu dijaga

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja
harus dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Kontaminasi kurang dari
standar yang diperbolehkan
atau tidak melebihi standar
yang ditentukan

Dilakukan
pengecekan dan
personal hygiene
harus diperbaiki
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Milling

Sugar

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan area gudang bahan
baku dan packaging material

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja
harus dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Kontaminasi kurang dari
standar yang diperbolehkan
atau tidak melebihi standar
yang ditentukan

Dilakukan
pengecekan dan
personal hygiene
harus diperbaiki

Kontaminasi
Logam

(Bahaya Fisik)

4 2  Selalu dilalukan pengecekan
pada mesin sugar mill

Y Y N Y N CCP Tidak ada kontaminasi
logam

Mesin yang rusak
harus diperbaiki
atau diganti

Transfer to

Hygiene 1

area

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan peralatan

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Pengecekan dan kebersihan
peralatan harus terus
dilakukan

Y Y N N - N-CCP Tidak ada bahan baku yang
tercemar oli (negative)

Bahan baku yang
tidak sesuai
standar harus
diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja
harus dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Kontaminasi kurang dari
standar yang diperbolehkan
atau tidak melebihi standar
yang ditentukan

Dilakukan
pengecekan dan
personal hygiene
harus diperbaiki
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Tipping

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan peralatan dan mesin

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja
harus dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Kontaminasi kurang dari
standar yang diperbolehkan
atau tidak melebihi standar
yang ditentukan

Dilakukan
pengecekan dan
personal hygiene
harus diperbaiki

Mixing

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan mesin dan peralatan

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Personal hygiene pekerja
harus dilaksanakan

 Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

 Selalu dilakukan pengecekan
pada mesin dan peralatan

Y Y N N - N-CCP Kontaminasi kurang dari
standar yang diperbolehkan
atau tidak melebihi standar
yang ditentukan

Dilakukan
pengecekan dan
personal hygiene
harus diperbaiki

Kontaminasi
Logam

(Bahaya Fisik)

4 2  mesin harus digunakan
dengan baik dan benar

 Selalu dilakukan pengeceekan
pada mesin dan peralatan

Y Y N Y N CCP Tidak ada kontaminasi
logam

Mesin yang rusak
harus diperbaiki
atau diganti

Filling

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Personal hygiene pekerja harus
selalu dilaksanakan

 Selalu dilakukan pengecekan
kebersihan mesin dan peralatan

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Quality
Inspection No Potencial Hazard
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Quality
Inspection No Potencial Hazard

Quality
Inspection No Potencial Hazard

Storage

FG in

Ware

House

Cemaran
Mikroba
(Bahaya

Mikrobiologi)

3 1  Pengecekan pest control harus
selalu dilakukan setiap minggu

Y Y N N - N-CCP Cemaran bakteri dan
mikroorganisme kurang
dari standar total mikroba
yang diperbolehkan
benda pada bahan baku

Bahan baku yang
tercemar
mikroorganisme
harus diblock

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Pengecekan dan kebersihan
peralatan harus terus
dilakukan

Y Y N N - N-CCP Tidak ada produk jadi yang
tercemar oli (negative)

Produk jadi yang
tidak sesuai
standar harus
diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastic

(Bahaya Fisik)

1 3  Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Tidak ada produk yang
rusak atau cacat

Produk yang rusak
atau cacat harus
diblock atau
dibuang

Loading/Di

spatch

Oli (Bahaya
Kimia)

3 1  Pengecekan dan kebersihan
peralatan harus terus
dilakukan

Y Y N N - N-CCP Tidak ada produk jadi yang
tercemar oli (negative)

Produk yang rusak
atau tercemar
harus diblock

Kontaminasi
Benda Asing
yaitu rambut
dan plastik

(Bahaya Fisik)

1 3  Peralatan harus digunakan
dengan baik dan benar

Y Y N N - N-CCP Tidak ada produk yang
rusak atau cacat

Produk yang
rusak atau cacat
harus diblock
atau dibuang
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5.6 HACCP Plan

5.6.1 Deskripsi Produk dan Identifikasi Pengguna

Gambar 5. 15 Produk Bimbi 3

Tabel 5. 5 Deskripsi Produk dan Identifikasi Pengguna

Karakteristik Produk
Nama Produk Bimbi 3
Tipe Minuman Bubuk

Karakteristik Fisik
dan Kimia

Organolpetik : 80 – 100%IN
Kadar Air : max 4.00%
Residu O2 : max 2.0
pH : 6.00 – 7.00
Berat Jenis : 0.6000 – 0.9000 g/ml

Tahap Proses Dry Mixing
Lain – lain Warna bubuk dan penampilan : putih kekuningan

Setelah jadi susu cair : warna susu pada umumnya

Material
Bahan Full Cream Milk Powder (Instant), Sukrosa,

Protamor 80, vanilla flavor, Maltodextrin DE-18,
DHA Powder, Inulin, Taurin, Vitamin, dll

bahan berisiko
tinggi

susu dan produk-produknya (Protamor 80), ikan
dan produk-produknya(DHA owder dan gelatin
ikan) , dan kedelai (soya)
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Bahan
Pengemasan

1st Bahan Pengemasan : Laminate foil
2nd Bahan Pengemasan : Inner Box
3rd Pengemasan : Kardus
Sendok

Pengolahan
Kedua

Pembukaan sachet (cut open) yang tidak sesuai
standar yang masih dalam ruang filling. Contoh :
berat yang tidak sesuai, kode prosuksi kurang
jelas, sachet bocor, dll

Lain – lain
(pengawet dan
layanan)

Scoop dan Injeksi Nitrogen

Spesifikasi dan syarat peraturan ( keamanan pangan terkait )
Spesifikasi Produk Refer to Dokumen Pendukung Standar Release

Barang Jadi (DP/QA-MANUF/04
Syarat Peraturan
Sepsifikasi Produk

Pedoman Pengawasan Barang Dalam Keadaan
Terbungkus-Keputusan Dirjen Perdagangan
Dalam Negeri RI
Standar Cemaran Mikrobiologi dan Logam Berat :
SNI 01-3955-1995 (SNI: Pengganti air susu ibu)
dan SNI 01-2970-2006 (SNI: Susu Bubuk)

Pengisian dan Pengemasan
Deskripsi Produk 24 x 400g
Sistem
Pengemasan

Bungkus pengemas dengan modifikasi (Injeksi N2)

Intruksi
Penggunaan untuk
Konsumen

Mengacu pada
label produk

Gunakan takaran plastic yang
disertakan dalam kotak. Untuk
setiap takaran peres
mengandung 4,7gram bubuk
Bimbi 3 dan tambahkan 30ml
Stelah dibuka, simpanlah dalam
wadah yang tertutup rapat,
letakkan di tempat yang kering
dan sejuk
Setelah dibuka, dianjurkan
untuk mengkonsumsi tidak
boleh dari 2 minggu
Bimbi 3 dapat disajikan dalam
botol/cangkir, ataupun dapat
dicampur dengan makanan
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padat, sesuai dengan usia dan
selera anak
Tanda – tanda susu yang
sudah rusak : susu
menggumpal keras, warna susu
berubah
Sebaiknya produk tidak
konsumsi jika kotak diterima
dalam keadaan terbuka
pembungkus aluminium foilnya

Laporan untuk
penggunaan yang
aman

Simpan dalam wadah yang etrtutup rapat ditempat
sejuk dan kering untuk menghindari produk rusak
Peringatan : “Perhatikan! Tidak cocok untuk Bayi

Distribusi / Penyimpanan / Deskripsi
Intruksi Distribusi Pengiriman untuk pelanggan dengan van pada

suhu kamar dan tidak ada kemasan yang rusak
Intruksi
Penyimpanan

penyimpanan kering dan bersih pada suhu kamar,
tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak
terkena hujan, menghindari bau yang menyengat

Kondisi umur
simpan

18 bulan dari tanggal mixing

Penggunaan untuk Konsumen
Penggunaan yang
dimaksud

Dicairkan dengan air matang hangat (±40oC)

Grup sasaran
untuk pengguna
dan pertimbangan
konsumen khusus

Untuk anak – anak (1-3 tahun)
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5.6.2 Verifikasi Diagram Alir dan Titik Kendali Kritis
(CCP)
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5.6.3 Analisa Bahaya

Tabel 5. 6 Analisa Bahaya
Identifikasi

Bahaya
Kelas

Bahaya
Tingkat

yang
dapat

diterima
pada

produk
akhir

referensi untuk
tingkat yang dapat

diterima pada
Produk(dengan

pertimbangan pada
target konsumen,

penggunaan,
penyalahgunaan
atau kesalahan

penanganan produk
akhir

Akibat yang dapat merugikan
kesehatan

B. cereus M Bacillus
cereus
<= 100
cfu/g

pada 5
sampel

Spesifikasi Produk
akhir

bacillus cereus diakui sebagai
penyebab signifikan penyakit
manusia pada makanan.
Keracunan makanan B.cereus
terjadi setelah mengkonsumsi
makanan yang organismenya
memiliki pertumbuhan dan
membentuk toksin; setidaknya
terdapat dua yang berbeda dari
toksin emetik yang telah siap
terbentuk dalam makanan (yaitu
racunnya). Penyakit diare yang
berbeda pada umumnya dari
keracunan B.cereus muncul dari
pembentukan dan pelepasan
enterotoksin dalam usus kecil,
meskipun enterotoksin juga
dapat siap terbentuk dalam
makanan (sebagai perantara)

Bahan
Kimis

seperti
pelarut

C Keseluru
han dan
spesifika
si sesuai
dengan
peratura
nEU dan

FDA

Standar GI pada
bahan yang kontak
dengan makanan

Peraturan terbaru yang tidak
terkait dengan masalah
keamanan pangan untuk dewasa

E.coli M <0,3
MPN/g

Spesifikasi Produk
akhir

Bahaya mikrobiologis
merupakan salah satu risiko
yang paling signifikan dalam
keamanan pangan. Gejala
keracunan makanan termasuk
gastroenteritis akut, biasanya
berlangsung 2-3 hari, Dalam
beberapa kasus penyakit dapat
menyebabkan komplikasi yang
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lebih serius seperti peradangan
pada jantung, infeksi saraf,
arthritis atau kekurangan gizi
yang serius. Kematian, meskipun
jarang, dapat mempengaruhi
anak-anak, dan orang tua.

Benda
asing (

metal dan
non metal

missal
stainless
steel dan

plastik

P Tidak
ada

potonga
n-

potonga
n kecil,
tajam
dan

keras
ukuran

>2,0mm

Standar GI untuk
mencegah benda

asing dalam makanan

Jika benda asing yang tajam dan
keras (misalnya logam dan
kaca), cedera yang mungkin
yaitu sayatan pada mulut atau
jaringan tenggorokan, laserasi /
perforasi jaringan dari saluran
pencernaan (infeksi sekunder)
dan kerusakan gigi atau gusi.

Benda
asing
logam

P Tidak
ada

potonga
n-

potonga
n kecil,
tajam
dan

keras
ukuran

>2,0mm

Standar GI untuk
mencegah benda

asing dalam makanan

Jika benda asing yang tajam dan
keras (misalnya logam dan
kaca), cedera yang mungkin
yaitu sayatan pada mulut atau
jaringan tenggorokan, laserasi /
perforasi jaringan dari saluran
pencernaan (infeksi sekunder)
dan kerusakan gigi atau gusi.

Logam
Berat

(Pb, As,
Hg,Sn,Cd

)

C Dilihat
spesifika

si
produk
akhir

Spesifikasi produk
akhir

Tidak menyebabkan penyakit
akut langsung atau cedera
sehingga efeknya tergantung
pada sifat dari bahan kimia,
target konsumen dan tingkat
paparan atau jenis (jangka
pendek atau jangka panjang)

Alergen
utama

(berdasar
kan

MAD)

A Alergen
harus

dinyatak
an

Standar manajemen
alergen GI

Alergi makanan adalah masalah
keamanan pangan yang serius.
Produk yang tidak berlabel
dengan benar dapat berdampak
buruk bagi kesehatan konsumen
yang alergi. Individu dengan
alergi makanan mengalami
gejala dengan mengonsumsi
makanan yang bagi sebagian
besar penduduk merupakan
makanan atau konsumsi yang
wajar atau sehat. Bahkan
sejumlah kecil makanan dapat
menyebabkan reaksi yang serius
dan bahkan fatal pada individu
yang rentan.
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Salmonell
a

M Negative Spesifikasi produk
akhir

Salmonella dapat menghasilkan
racun yang menyebabkan diare,
orang tersebut akan merasa
sangat dehidrasi, dan dapat
menyebabkan kematian.
Sehingga berbahaya bagi yang
muda & lansia.

Staphyloc
occal

enterotoxi
n

M koagula
se +

Staph
<= 100
cfu/g

pada 5
sampel

Spesifikasi Produk
akhir

Toksin adalah enterotoksin yang
dihasilkan oleh staphylococci
yang diketahui menjadi
penyebab muntah karena
keracunan makanan.
Enterotoksin ini, memiliki
higroskopis, protein water-
solube, dan panas yang stabil.
Gejala – geajanya meliputi mual
dan muntah, terkadang kram
pada perut, dan diare. Sakit
kepala dan terkadang kram otot,
kemudian dehidrasi, dapat
berakibat lebih fatal lagi.
Biasanya pemulihannya cukup
cepat dalam beberapa jam atau
satu hari atau lebih. Suhu
pertumbuhan optimum adalah
37oC (berkisar dari 6-48oC).Suhu
optimum untuk pembentukan
toksin adalah 40C. Namun,
kematian pada kalangan anak-
anak dan orang tua jarang
terjadi.

Pernyata
an

alergen

A Harus
diberi
Label

Standar manajemen
alergen GI

Alergi makanan adalah masalah
keamanan pangan yang serius.
Produk yang tidak berlabel
dengan benar dapat berdampak
buruk bagi kesehatan konsumen
yang alergi. Individu dengan
alergi makanan mengalami
gejala dengan mengonsumsi
makanan yang bagi sebagian
besar penduduk merupakan
makanan atau konsumsi yang
wajar atau sehat. Bahkan
sejumlah kecil makanan dapat
menyebabkan reaksi yang serius
dan bahkan fatal pada individu
yang rentan.
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Menentukan Batas Kritis (Critical Limits)

a. Penerimaan Bahan Baku (Cemaran Mikrobiologi)

Tabel 5. 7 Hasil Uji Mikrobiologi Protamor 80

No Parameter Unit Standar
Perusahaan

Hasil Analisa Bahan Baku
1 2 3

1 TPC (Total
Plate Count)

cfu/g < 3 x 104 1,75 x 102 5,45 x 102 3,75 x 102

2 Total Coliform cfu/g < 10 <10 < 10 < 10
3 Staphylococcus

aeureus
cfu/g < 10 <10 < 10 < 10

4 Salmonella /25g Negative Negative Negative Negative
5 Yeast & Mould cfu/g < 100 <10 <10 < 40
6 Escherichia

Coli (E.Coli)
/g Negative Negative Negative Negative

7 Bacillus aereus cfu/g 1 x 102 <10 <10 <10
8 E. Sakazakii /10g Negative Negative Negative Negative
9 Enterobacteriac

eae
/g Negative Negative Negative Negative

Tabel 5. 8 Uji Mikrobiologi Maldex 18

No Parameter Unit Standar
Perusahaan

Hasil Analisa Bahan Baku
1 2 3

1 TPC (Total
Plate Count)

cfu/g < 3 x 104 5 10 5

2 Total Coliform cfu/g < 10 <10 < 10 < 10
3 Staphylococcus

aeureus
cfu/g < 10 <10 < 40 < 10

4 Salmonella /25g Negative Negative Negative Negative
5 Yeast & Mould cfu/g < 100 <10 <40 < 10
6 Escherichia

Coli (E.Coli)
/g Negative Negative Negative Negative

7 Bacillus aereus cfu/g 1 x 102 <10 <10 Negative
8 E. Sakazakii /10g Negative Negative Negative Negative
9 Enterobacteriac

eae
/g Negative Negative Negative Negative

Tabel 5. 9 Hasil Uji Mikrobiologi Whole Milk Powder Instant
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No Parameter Unit Standar
Perusahaan

Hasil Analisa Bahan Baku
1 2 3

1 TPC (Total Plate
Count)

cfu/g < 1 x 104 2,35 x 102 3,50 x 102 5,5 x 102

2 Total Coliform cfu/g < 10 <10 < 10 < 10
3 Staphylococcus

aeureus
cfu/g < 10 <10 < 10 < 10

4 Salmonella /25g Negative Negative Negative Negative
5 Yeast & Mould cfu/g < 100 <10 <10 < 40
6 Escherichia Coli

(E.Coli)
/g Negative Negative Negative Negative

7 Bacillus aereus cfu/g 1 x 102 <10 Negative <10
8 E. Sakazakii /10g Negative Negative Negative Negative
9 Enterobacteriac

eae
/g Negative Negative Negative Negative

Pada hasil Uji Mikrobiologi Bahan Protamor 80,
Maldex 18, dan Whole Milk Powder Instant diketahui
bahwa hasil analisa lebih rendah dibandingkan
dengan standar perusahaan. Hal ini menunjukkan
bahwa kualitas bahan protamor 80 sudah memenuhi
standar mutu. Semua bakteri dan Jamur harus
direduksi pada produk pangan, apabila produk
pangan terdapat bakteri atau jamur yang melebihi
batas standar yang ditentukan maka produk pangan
tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat
mengakibatkan bahaya bagi kesehatan. Maka dari itu
bahan yang hasil Uji Mikrobiologi yang melebihi
standar seperti pada Staphylococcus aeureus Maldex
18 pada sampel 2 yaitu < 40 cfu/g yang seharusnya
standar pada Staphylococcus aeureus adalah      < 10
cfu/g. Jadi bahan yang uji mikrobiolginya yang
hasilnya melebihi satndar yang ditentukan maka
harus diblock atau dibuang.
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b. Proses Mixing dan Sugar Mill ( Cemaran Logam /
Metal )

Tabel 5. 10 Perbandingan Standar Perusahaan, Standar
BPOM, dan Standar Internasional pada
Kontaminasi Logam Berat pada Produk

No Parameter Standar Perusahaan Standar BPOM Standar
Internasional

1 Arsen (As) 0,05 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

0,05 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

-

2 Kadmium
(Cd)

0,01 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

0,01 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

-

3 Merkuri (Hg) 0,03 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

0,03 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

-

4 Timbal (Pb) 0,02 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

0,02 mg/kg (dihitung
terhadap produk siap

konsumsi

-

Sumber : Regulasi Pangan BPOM No HK.00.06.1.52.4011

Tabel 5. 11 Perbandingan Standar Perusahaan, Standar
BPOM, dan Standar Internasional pada
Kontaminasi Logam pada Produk

No Parameter Standar Perusahaan Standar BPOM Standar
Internasional

5 Serpihan
Logam

< 2mm (dihitung tiap
prduksi atau 24jam)

- < 7mm

Sumber : Metal Inclusion dari Food and Drug Administration
(FDA)
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c. Finish Good (Produk Jadi)

Tabel 5. 12 Perbandingan Standar Perusahaan, Standar
BPOM, dan Standar  Internasional pada Uji
Mikrobiologi pada Produk

No Parameter Unit Sndar
Perusahaan

Standar
BPOM

Standar
Internasional

1 ALT / TPC (Total
Plate Count)

cfu/g < 1 x 104 1 x 104 < 104

2 Total Coliform cfu/g < 10 - -
3 Staphylococcus

aeureus
cfu/g 1 x 101 1 x 101 < 20

4 Salmonella negative/25g negative/25g negative/25g negative/25g
5 Yeast & Mould cfu/g < 100 - -
6 Escherichia Coli

(E.Coli)
/g < 10 - < 20

7 Bacillus aereus cfu/g 1 x 102 1 x 102 103

8 E. Sakazakii negative/10g negative/10g negative/10g negative/10g
9 Enterobacteriaceae negative/10g negative/10g negative/10g negative/10g

Sumber : Regulasi Pangan BPOM No HK.00.06.1.52.4011
Microbiological Guidelines for ready to eat food dari
Hong Kong Food and Environmental Hygiene
Department
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Tabel 5. 13 Hasil Uji Mikrobiologi pada Sampel Produk Jadi

No Parameter Unit Standar
Perusahaan

Hasil Uji Mikrobiologi
(sampel)

1 2 3

1 ALT / TPC (Total
Plate Count)

cfu/g < 1 x 104 195 170 255

2 Total Coliform cfu/g < 10 < 10 < 10 < 10
3 Staphylococcus

aeureus
cfu/g 1 x 101 < 10 < 10 < 10

4 Salmonella negative/25g negative/25g negative negative negative
5 Yeast & Mould cfu/g < 100 10 < 10 < 10
6 Escherichia Coli

(E.Coli)
/g < 10 < 10 < 10 < 10

7 Bacillus aereus cfu/g 1 x 102 < 10 < 10 < 10
8 E. Sakazakii negative/10g negative/10g NA NA NA
9 Enterobacteriaceae negative/10g negative/10g negative negative negative

Pada hasil Uji Mikrobiologi Produk jadi pada
sampel 1, 2 , dan 3  diketahui bahwa hasil analisa
lebih rendah dibandingkan dengan standar
perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas
produk jadi sudah memenuhi standar mutu. Semua
bakteri dan Jamur harus direduksi pada produk
pangan, apabila produk pangan terdapat bakteri atau
jamur yang melebihi batas standar yang ditentukan
maka produk pangan tersebut tidak layak untuk
dikonsumsi karena dapat mengakibatkan bahaya
bagi kesehatan. Maka dari itu produk yang hasil uji
mikrobiologinya melebihi standar dari perusahaan
harus dibuang atau diblock.
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5.6.4 Sistem Monitoring, Tindakan Koreksi dan Tindakan
Verifikasi

a. Penerimaan Bahan Baku
Salah satu langkah untuk memantau bahan

baku adalah saat penerimaan bahan baku, bahan
baku yang diterima dilakukan pengecekan secara
fisik dan sesuai dengan CoA dari supplier. Setelah
tidak ada bahan baku yang kemasannya rusak atau
tidak layak maka dilakukan pengambilan sampel
secara acak pada beberapa bahan baku yang
diterima untuk dilakukan uji mikrobiologi dan cemaran
bahan kimia ataupun logam berat sesuai dengan
standar perusahaan ataupun Standar dari BPOM.
Tetapi Apabila ada bahan yang rusak atau cacat
maka akan langsung dikembalikan pada supplier.
Pada Uji Mikrobiologi juga begitu, apabila didapatkan
hasil yang melebihi standar maka akan dilakukan uji
mikrobiologi 3 kali dengan sampel yang berbeda-
beda. Jika 2 diantara 3 sampel didapatkan hasil yang
melebihi standar maka bahan baku akan diblok dan
dikembalikan pada supplier atau perlu supplier akan
diganti (mencari supplier baru).

b. Pemindahan pada Ruang Produksi
Pemindahan dari gudang ke proses produksi

harus dilakukan dengan hati – hati sehingga tidak
merusak kemasan bahan baku. Sebelum masuk ke
ruang produksi dilakukan pengecekan lagi secara
keseluruhan. Setelah tidak ada kemasan atau bahan
baku yang rusak, bahan baku diperbolehkan masuk
ke ruang produksi. Apabila saat pengecekan terdapat
bahan yang rusak maka dilakukan pemeriksaan pada
bahan atau kemasan yang rusak. Jika hanya
kemasan luarnya yang rusak tetapi didalam tidak
rusak maka bahan masih diperbolehkan akan tetapi
jika kemasan luar dan dalam rusak maka bahan
harus diblok dan dilakukan pemeriksaan pada
rusaknya kemasan pada bahan.
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c. Penggilingan Gula
Penggilingan pada gula dilakukan ditempat

yang berbeda lalu setelah selesai akan dipindah ke
proses mixing atau pencampuran bahan. Sebelum
melakukan penggilingan pada gula, kemasan dan
kondisi fisik pada bahan dilakukan pengecekan dan
diambil beberapa sampel untuk uji mikrobiologi dan
cemaran logam pada gula. Setelah selesai,
penggilingan dilakukan dengan mesin penggiling
(Sugar Mill). Setiap 24 jam sekali dilakukan
pengecekan pada mesin penggiling (Sugar Mill)
terutama pada metal catcher yang terdapat pada
mesin penggiling. Setelah dilakukan pengecekan dan
pengambilan logam pada metal catcher dilakukan
perhitungan pada kontaminasi logam yang terdapat
pada metal catcher yang sudah diambil. Lalu hasil
dari perhitungan dibandingkan dengan standar
kontaminasi logam dan dicatat dan logam yang
didapat di masukkan dalam catatan atau buku
sebagai data pemeriksaan atau pengambilan logam
pada metal catcher setiap hari. Jika pada hasil yang
didapat pada metal catcher melebihi standar maka
hasil penggilingan pada gula harus dilakukan
pemeriksaan jika terbukti terdapat serpihan logam
atau kontaminasi logam yang melebihi standar maka
gula harus diblock telebih dahulu. Setelah itu
dilakukan pemeriksaan pada Mesin penggiling dan
pada bahan gula yang sebelum digiling. Apabila
penyebabnya dari mesin yang rusak maka mesin
harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru tetapi
apabila dari bahan gula yang sebelum digiling maka
akan dilakukan pemeriksaan 3 sampel acak pada
bahan gula. Jika didapatkan hasil pada bahan positif
terdapat kontaminasi logam maka bahan harus
dilakukan pemeriksaan semua dan yang
terkontaminasi harus diblock atau dibuang.

d. Tipping (Pemasukkan Bahan pada Mesin Mixer)
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Pada proses Tipping dilakukan pengecekan
jumlah bahan yang akan dimasukkan pada mesin
mixer sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk
produksi atau belum. Setelah pengecekan jumlah
bahan sudah selesai, sebelum memasukkan bahan
baku kedalam mesin mixer dilakukan pemeriksaan
pada kemasan bahan dan kondisi fisik bahan.
Setelah tidak ada bahan yang menggumpal atau tidak
layak dan kemasannya masih utuh maka bahan bias
langsung dimasukkan kedalam mesin mixer. Apabila
terdapat bahan yang rusak dan menggumpal maka
akan dilakukan pemeriksaan pada semua bahan.
Semua bahan yang sudah rusak atau menggumpal
akan dibuang.

e. Proses Mixing
Pada proses mixing ini dilakukan pengadukan

selama 30 menit. Setelah proses Mixing selesai,
operator mixing harus mengambil sampel bahan yang
berada pada mesin mixing untuk uji fisik
(organoleptik) dan kimia (pH, berat jenis, residu O2,

dan kadar air). Pada mesin mixer ini juga dilakukan
pemeriksaan metal catcher setiap kali produksi atau
24 jam sekali (akhir shift). Pemeriksaan ini bertujuan
untuk mengambil logam yang melekat pada metal
catcher sebagai acuan atau perbandingan
kontaminasi logam pada standar yang sudah
ditentukan. Logam yang diambil dilakukan
perhitungan dan dimasukkan dalam data
pemeriksaan atau pengambilan logam setiap hari.
Setelah semua selesai maka bahan dapat langsung
dilanjutkan pada mesin filling. Jika pada uji
organoleptic tidak sesuai standar perusahaan maka
proses mixing harus diulang selama 5 menit dan
dilakukan 3 kali ulangan apabila masih tidak sesuai
dengan standar. Apabila lebih dari 3 kali ulangan
mixing tetapi masih tidak standar maka bahan yang
ada di mixer harus diganti dengan yang baru. Untuk
kontaminasi logam, Apabila ditemukan serpihan
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logam yang melebihi standar atau kontaminasi yang
melebihi standar maka semua bahan baku harus
diblock pada proses mixing tersebut. Setelah itu
dilakukan pengecekan pada mesin dan bahan baku
hingga ditemukan permasalahannya. Jika pada
mesin maka mesin harus diperbaiki atau diganti
dengan yang baru bila sudah tidak bias diperbaiki.
Sedangkan jika kontaminasi logam didapatkan pada
bahan maka bahan baku dilakukan pengecekan acak
pada 3 sampel bahan baku. Jika 3 sampel tersebut
ditemukan kontaminasi logam maka semua bahan
baku harus diblock dan apabila memungkinkan maka
supplier harus diganti.

f. Proses Filling
Pada Proses Filling dilakukan pemeriksaan

saat produk sudah dikemas kedalam foil. Produk
yang sudah dibungkus foil akan diambil beberapa
sampel dan dilakukan pemeriksaan tes kebocoran
pada foil dan tes residu oksigen pada foil. Produk
yang sudah dibungkus ini juga diambil beberapa
sampel untuk uji mikrobiologi. Sebelum dinyatakan
release (layak untuk dikirim ke distributor) maka
selama 2 minggu dilakukan pemeriksaan tes
kebocoran dan residu oksigen rutin selama 2 minggu
pada sampel. Setelah selesai maka produk ini layak
untuk dikirim ke distributor. Jila pada Uji Mikrobiologi
didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan standar
maka seluruh produk yang sudah jadi harus diblock
terlebih dahulu atau belum bisa release lalu akan
diambil 3 sampel pada produk secara acak. Apabila
pada 3 sampel didapat hasil yang tidak sesuai
standar maka semua produk harus diblock atau
dibuang karena tidak memenuhi standar yang
ditentukan. Pada tes kebocoran dan juga residu
oksigen juga begitu apabila tidak sesuai dengan
standar maka akan dilakukan pengecekan pada 3
sampel produk secara acak. Apabila semua hasilnya
tidak sesuai dengan standar maka produk tidak layak
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dikirim ke distributor. Sehingga semua mesin Filling
harus dilakukan pengecekan dan perbaikan tetapi
apabila masih tidak bias diperbaiki maka mesin filling
harus diganti dengan yang baru.

g. Penyimpanan di Gudang dan Pengiriman ke
Distributor

Produk yang disimpan ke dalam gudang harus
dijaga agar tidak rusak. Sebelum dikirim ke distributor
semua produk harus dilakukan pemeriksaan pada
kardus pada produk. Apabila tidak ada kerusakan
maka semua produk siap dipindah ke dalam truk dan
dikirim ke distributor. Jika terjadi kerusakan pada
kardus maka produk tidak dapat dikirim atau
dimasukkan kedalam truk akan tetapi masih bias
diganti dan dikirim ke pengiriman selanjutnya. Akan
tetapi apabila kardus dan kemasan foilnya yang rusak
maka semua produk harus dibuang dan tidak boleh
dikirim.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) pada perusahaan PT. Netania Kasih Karunia
dapat dikategorikan sistematis atau sesuai dengan
standar karena perusahaan PT. Netania Kasih Karunia
sudah memiliki sertifikat ISO 22000. Sertifikat ISO 22000
adal sertfikat kualitas mutu pada produk pangan yang
mencakup seluruh keamanan pada produk pangan.

2. Keamanan pangan di Perusahaan PT. Netania Kasih
Karunia sangat terjaga kualitasnya karena perusahaan
mambagi zona hygiene untuk produksi mulai dari zona
hygiene rendah sampai dengan zona hygiene tinggi
sehingga dapat mengurangi kontaminasi bakteri dan
bahaya lain.

3. Pada Perusahaan PT. Netania Kasih Karunia memiliki
system pemantauan kebersihan atau sanitasi di
Perusahaan yang cukup bagus sehingga lokasi
perusahaan dan sekitarnya cukup bersih. Pemantauan
Hama atau Binatang yang dapat membawa kontaminasi
pada produk juga cukup bagus karena di sekitar
perusahaan dan didalam perusahaan dipasang jebakan
untuk hama.

4. Perusahaan PT. Netania Kasih Karunia memiliki 2
labolatorium yaitu labolatorim Fisik dan Labolatorium
Mikrobiologi yang berguna untuk Uji Mikrobiologi pada
bahan baku dan produk jadi sehingga proses produksi
dapat dilakukan dengan cepat karena uji mikrobiologi
dilakukan di perusahaan dan tidak menggunakan pihak
ketiga.
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6.2 Saran

1. Pemantauan pada seluruh Gudang harus lebih
ditingkatkan agar bahan baku ataupun produk yang
sudah jadi dapat terjaga atau tidak rusak dikarenakan
peletakan bahan atau produk yang tidak sesuai.

2. Kebersihan pada Gudang harus selalu diperhatikan agar
produk dan bahan yang bocor atau rusak tidak
mengundang banyak hama di Gudang karena bahan
atau produk yang rusak karena dapat membuat produk
dan bahan disekitarnya dapat rusak dan terkontaminasi
oleh hama.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Risk Assessment

4 5 6 7

3 4 5 6

2 3 4 5

1 2 3 4

Bahaya

Tidak Bahaya

Keterangan :
Resiko :
1 = Tidak berbahaya/tidak pathogen
2 = Bahata sedang, penyebaran terbatas, tidak
menyebabkan kematian
3 = Bahaya sedang, penyebab cepat (1-3 hari)
4 = Resiko yang dapat menyebabkan luka parah

sampai menyebabkan kematian
Peluang :
1 = Jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak

pernah terjadi, kecuali pada kondisi yang sangat
tidak terkontrol dan secara teoritis dapat terjadi

2 =  Jarang terjadi, jika dikuantitatif terjadi1 kali dalam
setahun

3 = Kemungkinan dengan frekuensi yang sulit
ditetapkan dan sulit dirata-ratakan, jika
dikuantitatifkan kurang dari 1 kali dalam sebulan

4 = Kemungkinan terjadi dengan frekuensi yang
sering, jika dikuantitatifkan terjadi 1 kali dalam
seminggu

PE
L

U
A

N
G

RESIKO



113

Lampiran 2. Pohon Pertanyaan untuk Penerimaan Bahan
Baku dan Kemasan

Apakah terdapat resiko bahaya kontaminasi
silang terhdap produk atau bahan pangan

lainnya, yang mana sulit untuk dikendalikan
?

Apakah terdapat
bahaya pada bahan

baku in ?

Apakah terdapat tindakan pencegahan
untuk menghilangkan bahaya atau

mengurangi bahaya sampai pada level
aman ?

Bukan CCP

Tidak

Ya

Ya

Tidak

CCP

Bukan CCP CCP
PP

Pertanyaan 1

Pertanyaan 2

Pertanyaan 3

Tidak Ya
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Lampiran 3. Pohon Pertanyaan untuk Proses Produksi

CCP

Tidak

Tidak

Ya Tidak

Tidak

Pertanyaan 1

Pertanyaan 2

Pertanyaan 3

Pertanyaan 4

Pertanyaan 5

Apakah terdapat bahaya pada
tahap proses ini ?

Apakah terdapat tindakan
pencegahan untuk jenis bahaya

diatas ?

Apakah langkah tersebut secara
spesifik didesain untuk dapat
mengurangi bahaya sampai
pada tingkat yang diijinkan ?

Dapatkah muncul kontaminasi
melewati batas yang diijinkan ?

Dapatkah tindakan subsequent
menghilangkan atau mengurangi

bahaya sampai tingkat yang
diijinkan ?

Bukan CCP

Tidak

Ya

Modifikasi
proses,
langkah

Apakah
diperlukan

control untuk
keamanan

Ya

Tidak

Ya

Bukan CCP

Ya

Bukan
CCP

CCP
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Lampiran 4. Sertifikasi ISO 22000 Perusahaan PT. Netania
Kasih Karunia
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Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan
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