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Konsep Mutu Pangan
• Produk pangan yang bermutu :

– Aman dikonsumsi

– Layak dikonsumsi

– Memberikan nilai lebih/ manfaat

Nutrisi
Organoleptik
Estetika



Pangan yang Aman & Bermutu

• Bebas bahaya 
– Kimia

– Fisika

– Biologis/mikrobiologis

– Kepercayaan

Perlu jaminan mutu dan keamanan pangan

Pendekatan Rantai Pasok Pangan

• Memenuhi standar
– Konsumen

– Peraturan/regulasi

– Industri 

Aman

Bermutu



Ruang Lingkup JMKP
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FROM FARM 

TO TABLE
Pemilihan

Bahan

Penyajian

Makanan

Pengangkutan
Pencucian

Bahan

Penyimpanan

Makanan Masak
Penyimpanan

Pengolahan



Hierarki JMKP

SMM/ 
ISO

HACCP

CPPB/GMP

Higiene & Sanitasi

Voluntary
(sukarela)

Compulsory 
(Wajib)
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PRINSIP SANITASI DAN HIGIENE 
MAKANAN

• PRINSIP 1: PEMILIHAN BAHAN

• PRINSIP 2: PENYIMPANAN BAHAN

• PRINSIP 3: PENGOLAHAN MAKANAN

• PRINSIP 4: PENYIMPANAN MAKANAN 
MASAK

• PRINSIP 5: PENGANGKUTAN MAKANAN

• PRINSIP 6: PENYAJIAN MAKANAN



8

PRINSIP 1: PEMILIHAN BAHAN MAKANAN

PENGGOLONGAN

BAHAN 

MAKANAN

BAHAN MAKANAN 

MENTAH (SEGAR): 

Daging, beras,

Ubi, kentang,

Sayuran, buah, dsb

MAKANAN 

TEROLAH:

Tahu, tempe, kecap,

Ikan kaleng, 

Corned beef, dsb

MAKANAN SIAP 

SANTAP:

Bakso, mi goreng,

Pisang goreng,

dsb

A.
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B. Ciri-ciri Bahan Makanan yang Baik

MAKANAN HEWANI

Daging Ternak: Sapi, Kambing, 

Kerbau, Babi, Unggas

Ikan segar, ikan asin

Telur

Susu segar: alami, pasteurisasi,

sterilisasi
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MAKANAN NABATI

Buah-buahan

Sayuran

Biji-bijian

Tepung-tepungan

Bumbu Kering
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C. Sumber Bahan Makanan yang Baik

• Rumah Potong Hewan (RPH) yang 
diawasi pemerintah dan sebagai 
tempat pemotongan hewan yang 
resmi;

• Tempat potong lainnya yang 
diketahui dan diawasi oleh petugas 
kehewanan/peternakan;

• Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang 
diawasi oleh instansi perikanan;

• Pusat penjualan bahan makanan 
dengan sistem pengaturan suhu 
yang dikendalikan (swalayan);
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• Tempat-tempat penjualan bahan makanan 
yang diawasi oleh pemda dengan baik;

• Industri pengolahan dan atau distributor 
bahan makanan yang telah berizin;

• Perusahaan yang mengkhususkan diri di 
bidang penjualan bahan makanan mentah 
dan dikelola sesuai dengan persyaratan 
kesehatan serta diawasi oleh pemerintah;

• Lokasi tempat produksi sayuran, buah, atau 
ternak seperti daerah pertanian, peternakan, 
perkebunan, atau kolam ikan.
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PRINSIP 2: PENYIMPANAN BAHAN 
MAKANAN

Kerusakan bahan makanan dapat 
terjadi karena:

• Tercemar bakteri karena alam atau 
perlakuan manusia

• Adanya enzim dalam makanan 
yang diperlukan untuk proses 
pematangan, misalnya pada buah-
buahan

• Kerusakan mekanis, misalnya: 
gesekan, tekanan, benturan, dll.
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Untuk Mencegah Terjadinya 
Kerusakan:

A. Memahami sifat dan karakteristik bakteri

B. Memperhatikan cara penyimpanan 
makanan

C. Memahami hubungan waktu dan suhu

D. Melakukan administrasi penyimpanan
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A. Memahami Sifat dan Karakteristik Bakteri

• Berdasarkan sifat hidupnya: Psikrofil, Mesofil, 
Thermofil

• Berdasarkan daya tahan terhadap panas: 
rentan panas, tahan panas.

• Berdasarkan faktor lingkungan hidupnya, 
meliputi: pH, Aw, Suhu lingkungan, 
kandungan nutrisi, Rh, adanya zat inhibitor.

• Berdasarkan kebutuhan oksigen: aerob dan 
anaerob

• Berdasarkan pertumbuhannya: Logaritmic 
phase, stationary phase, leg phase.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencedaily.com/images/2005/02/050201191817.jpg&imgrefurl=http://www.sciencedaily.com/directory/Health/Conditions_and_Diseases/Infectious_Diseases/Bacterial/Campylobacteriosis&h=300&w=300&sz=25&tbnid=All0dmXVcLpgQM:&tbnh=111&tbnw=111&hl=en&start=2&prev=/images?q=campylobacteriosis&svnum=10&hl=en&lr=&safe=active&rls=RNWI,RNWI:2005-51,RNWI:en&sa=N
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Microbes 
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temperature
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Life Cycle of Bacteria
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Pathogen No. of  Cases

Salmonella 6,017

Campylobacter 5,215

Shigella 3,021

Cryptosporidium 480

E. coli 0157 443

Yersinia 161

Listeria 138

Vibrio 110

Cyclospora 15

Total in 2003 15,600
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B. Cara Penyimpanan Makanan

• Penyimpanan sejuk (cooling): 10° - 15°C 
minuman, buah, sayur

• Penyimpanan dingin (chilling): 4° - 10°C  bahan 
makanan berprotein yang akan segera diolah 
kembali

• Penyimpanan dingin sekali (freezing): 0° - 4°C 
bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka 
waktu sampai 24 jam.

• Penyimpanan beku (frozen), yaitu suhu 
penyimpanan <0°C  bahan makanan protein 
yang mudah rusak untuk jangka waktu >24 jam.
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C. Hubungan antara Waktu dan Suhu

• Waktu: adalah lamanya makanan disimpan. 
Makin lama makanan disimpan, risiko 
kerusakan akan semakin besar. 

• Suhu: adalah suhu makanan yang disimpan. 
Makin rendah suhu makanan, makan lama 
pula bakteri tumbuh makanan lebih 
tahan lama.
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SUHU DAN SANITASI PANGAN

100ºC PENDIDIHAN

76,7ºC
Bakteri pada makanan mati
Bila kontak dengan air
pada suhu ini dan waktu
yang tepat

Suhu minimal untuk 
sanitasi pangan

Baik untuk sanitasi pangan

Baik untuk pencucian mekanis

Baik untuk pencucian manual

60ºC

48,9ºC

37ºC SUHU TUBUH

15,6ºC

10ºC

0ºC

-17,8 ºC

Pertumbuhan bakteri  cepat

Pertumbuhan bakteri sedang

Pertumbuhan bakteri menurun

PEMBEKUAN

Makanan beku disimpan pada
suhu ini atau di bawahnya

Suhu udara dalam
ruangan

Suhu lemari es untuk
Mencegah kerusakan
makanan
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4. Administrasi Penyimpanan

• Setiap bahan dan barang yang diterima harus 
diperiksa sebelum layak disimpan.

• Bahan yang tidak layak disimpan, ditolak bila 
kondisinya tidak baik; atau langsung dimasak bila 
kondisinya masih baik.

• Pemeriksaan bahan dilakukan secara organoleptik.

• Perhatikan prinsip FIFO

• Ada petugas khusus pada bagian penyimpanan 
barang
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Hindari hal-hal berikut:
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PRINSIP 3: PENGOLAHAN MAKANAN

• Merupakan proses pengubahan bentuk dari 
bahan mentah menjadi makanan siap 
santap

• Mengikuti prinsip sanitasi dan higiene 
makanan (GMP atau CPMB).

• Tujuan pengolahan: meningkatkan daya 
cerna dan kenampakan; memperoleh flavor; 
dan merusak mikroorganisme dalam bahan 
pangan
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Harus memperhatikan:

A. Tempat pengolahan 

makanan

B. Tenaga pengolah 

makanan/penjamah 

Makanan 

C. Alat pengolahan 

makanan

D. Suhu Pengolahan

E. Prioritas dalam 

pengolahan makanan 
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A. Tempat Pengolahan Makanan

• Luas ruang pengolahan makanan harus 
cukup untuk orang bekerja dengan mudah 
efisien (2m² /orang);

• Misal: luas dapur 12m², ideal untuk 4 orang 
(12/4=3m²/orang; termasuk lantai untuk 
peralatan kerja);

• Ruang pengolahan tidak boleh berhubungan 
langsung dengan jamban, peturasan, dan 
kamar mandi, dan dibatasi ruang antara.
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Toilets should not open directly into production or 
storage areas

TOILETS

AIR

LOCK

CANTEEN

FACTORY
CHANGE

ROOM
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B. Tenaga Pengolah 
Makanan/Penjamah Makanan

• Sehat, tidak 
berpenyakit;

• Melakukan 
pemeriksaan kesehatan 
secara teratur;

• Bila sakit, 
diistirahatkan dulu 
sampai sehat;

• Terampil.
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Perhatikan Personal Hygiene
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1.Wet your hand 
with flowing 
water

2.Use soap 
around your 
hand and 
fingers. 

3.If needed use 
brush to clean 
your nails

4.Rinse your hand    
with flowing 
water

5.Dry your hand 
with tissue or 
hand dryer at 
320 – 600C. 

6.Don’t touch 
anything. If can 
not be avoided, 
repeat step 1-5

HAND WASHING GUIDELINES
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Wrong

Right

Male Female

PROPER WEARING OF HEAD CAP
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Kebiasaan Baik

No 

Smoking

No Eating,

No Drinking



Handwashing
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C. Alat pengolahan makanan

• Semua perlengkapan yang 
diperlukan dalam proses 
pengolahan makanan (pisau, 
sendok, panci, dll);

• Bahan peralatan tidak boleh 
melepaskan zat beracun pada 
makanan (misalnya Cadmium, 
Plumbum, Zinkum, Cuprum, 
Stibium atau Arsenicum) 
beracun dan dapat 
berakumulasi.
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Ambang Batas Logam yang Terlarut dan Bahayanya:

Logam Kadar (mg/l) Gejala

Cuprum (tembaga) 0,05 – 1,0 Kerusakan pada hati

Cadmium 0,0 – 0,01 Kerusakan ginjal, tulang, 

dan gigi

Zinkum (seng) 1,0 – 15,0 Rasa sepat/pahit dan 

gangguan selera

Plumbum (timah 

hitam)

0,0 – 1,10 Kerusakan otak, lumpuh, 

dan anemia

Stibium (antimon) 0,0 – 10,0 Kerusakan usus dan syaraf

Arsenicum (Arsen) 0,0 – 0,05 Kerusakan empedu, kanker 

kulit, dan kematian
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• Tidak boleh patah, 
gompel, penyok, 
tergors, atau retak, 
karena akan menjadi 
sarang kotoran atau 
bakteri.

• Peralatan yang tidak 
utuh tidak dapat dicuci 
sempurna sehingga 
dapat menjadi sumber 
kontaminasi.
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Perhatikan Pencucian Alat
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D. Suhu Pengolahan Makanan

• Makanan dpt tercemar oleh bakteri melalui 
banyak cara Pemanasan yg cukup, yaitu 
lebih dari 70ºC dpt mencegah penyakit 
bawaan makanan (PBM).

• Jika hrs memanaskan daging atau 
memasak daging, suhu pemanasan hrs 
mencapai 70ºC pd bag dlm daging, 
minimal selama 2 menit utk mematikan 
kuman patogen.

• Pengaturan waktu memasak disesuaikan 
dengan tingkat bahaya makanan.
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Cook to Minimum Temperatures

(Handout)

Sample:  

165° F

• Poultry

• Stuffing/Casserole 

• Hazardous food cooked in microwave 

(eggs, poultry, meat, fish)

41
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Thaw Foods Properly

In Refrigerator At 40°F or lower

Under Cold 

Running Water

Water must be 70°F or lower

Microwave Food must be cooked immediately after 

thawing

Part of  Cooking Process Food must meet the required minimum 

internal cooking temperature

42
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E. Prioritas dalam Pengolahan 
Makanan

• Dahulukan memasak makanan yang tahan lama, seperti 
goreng-gorengan yang kering;

• Makanan yang rawan seperto kaldu, kuah, dimasak pada 
menjelang akhir proses memasak;

• Simpan bahan makanan yang belum waktunya dimasak 
dalam lemari es;

• Simpan makanan matang yang belum waktunya 
dihidangkan dalam keadaan panas;

• Perhatikan uap makanan jangan sampai mencair dan 
masuk ke dalam makanan karena akan menyebabkan 
kontaminasi silang;

• Jangan menjamah makanan masak dengan tangan 
langsung, gunakan alat penjepit atau sendok;

• Untuk mencicipi makanan, gunakan sendok khusus yang 
selalu dicuci.
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PRINSIP 4: PENYIMPANAN MAKANAN 
MASAK

• Makanan masak sangat 
disukai bakteri.

• Lingkungan yang cocok 
untuk pertumbuhan 
bakteri: banyak 
mengandung protein, 
banyak kandungan air (aw 
0,9), pH normal (6,8 – 7,5), 
suhu optimum (10° -
60°C/suhu danger zone).
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Avoid the DANGER ZONE

Keep hot food hot and cold food cold!
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Cara Penyimpanan Makanan Masak

A. Wadah

B. Suhu

C. Waktu tunggu 

(holding time)
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A. Wadah

• Setiap makanan masak mempunyai wadah 
masing-masing yang terpisah;

• Setiap wadah mempunyai tutup, tetapi 
berventilasi sehingga dapat mengeluarkan 
uap air;

• Makanan berkuah dipisah antara lauk 
dengan saus atau kuahnya.
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B. Suhu

• Makanan kering (goreng-
gorengan) disimpan dalam suhu 
kamar (25° – 30°C);

• Makanan basah (berkuah) 
hendaknya disajikan pada suhu 
60°C.

• Makanan basah yang masih 
lama disajikan disimpan pada 
suhu di bawah 10°C.
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C. Waktu tunggu (Holding time)
• Makanan masak yang baru saja selesai diolah 

(suhu 80°C), berada pada daerah aman’
• Makanan dalam waktu tunggu kurang dari 4 jam, 

suhu dapat diabaikan;
• Makanan dalam waktu tunggu yang suhunya 

sudah berada di bawah 60°C, harus segera 
disajikan;

• Makanan yang disajikan panas harus tetap 
dipanaskan pada suhu 60°C;

• Makanan yang disajikan dingin disimpan dalam 
keadaan dingin pada suhu di bawah 10°C;

• Makanan yang disimpan pada suhu 10°C harus 
dipanaskan kembali (reheating) sebelum disajikan.
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Beberapa hal penting:

• Daging atau masakan dari 
daging yg tlh dimasak, 
kemudian disimpan utk 
dikonsumsi pd wkt 
berikutnya dpt 
menimbulkan 
pembentukan toksis 
Staphylococcus
meningkatkan risiko 
terjangkitnya penyakit 
bawaan makanan.
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• Penyimpanan makanan 
yg baik & benar setelah 
pemasakan dpt mencegah 
terjadinya pencemaran 
ulang

• Makanan jadi/matang yg 
berkuah dan berprotein 
tinggi bila disimpan pd 
suhu kamar (25ºC) hanya 
bisa bertahan selama 4-6 
jam, setelah itu dapat 
dianggap telah rusak



52

PRINSIP 5: PENGANGKUTAN 
MAKANAN

• Pencemaran makanan selama dalam 
pengangkutan dapat berupa pencemaran 
fisik, mikroba, maupun kimia.

• Untuk mencegahnya, adalah membuang, 
atau setidaknya mengurangi sumber yang 
akan menyebabkan pencemaran.
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Cara pengangkutan makanan yang 
telah masak

A. Suhu 

B. Wadah

C. Kendaraan 

pengangkut

http://groups.yahoo.com/group/great-mailz
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A. Suhu

• Pengangkutan 
untuk waktu yang 
lama harus diatur 
suhunya agar 
makanan tetap 
dalam keadaan 
panas (60ºC) atau 
tetap dingin (4ºC).
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B. Wadah

• Setiap makanan mempunyai wadah masing-
masing.

• Isi makanan tidak terlampau penuh untuk 
mencegah terjadinya kondensasi. 

• Uap makanan yang mencair (kondensasi) 
merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 
bakteri.

• Wadah yang dipergunakan harus utuh, kuat dan 
ukurannya memadai.

• Bahan anti karat dan anti bocor.
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C. Kendaraan Pengangkut

• Kendaraan pengangkut disediakan khusus 
dan tidak digunakan untuk keperluan 
mengangkut bahan lain.
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PRINSIP 6: PENYAJIAN MAKANAN

• Merupakan rangkaian akhir perjalanan 
makanan.

• Makanan yang disajikan harus siap santap.
• Makanan siap santap harus laik santap.
• Laik santap dapat dinyatakan bilamana 

telah dilakukan uji organoleptik dan uji 
biologis. 

• Uji laboratorium juga perlu dilakukan secara 
insidental bila ada kecurigaan.
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Prinsip Penyajian
A. Prinsip Wadah

B. Prinsip Kadar Air

C. Prinsip Edible Part

D. Prinsip Pemisahan

E. Prinsip Panas

F. Prinsip Bersih

G. Prinsip Handling

H. Prinsip Tepat 

Penyajian  



59

A. Prinsip Wadah

Setiap jenis makanan ditempatkan dalam 
wadah terpisah.

Wadah diusahakan tertutup, tujuannya:

• Makanan tidak terkontaminasi silang;

• Bila salah satu makanan tercemar, yang lain 
dapat diamankan;

• Memperpanjang masa saji makanan sesuai 
dengan tingkat kerawanan makanan.
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B. Prinsip Kadar Air

• Makanan yang mengandung kadar air tinggi 
(berkuah), kuah baru dicampur menjelang 
dihidangkan.
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C. Prinsip Edible Part

• Setiap bahan yang disajikan 
merupakan bahan makanan 
yang dapat dimakan;

• Hindari pemakaian bahan yang 
membahayakan seperti tusuk 
gigi, isi stappler, bunga plastik;

• Bahan yang tidak dapat 
dimakan harus segera disisihkan 
dari tempat penyajian ketika 
acara makan dimulai.
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D. Prinsip Pemisahan

• Makanan yang ditempatkan dalam wadah 
yang sama (misalnya makanan dalam dos 
atau rantang), harus dipisah sesuai jenis 
makanannya, supaya tidak terjadi 
kontaminasi silang.
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E. Prinsip Panas

• Setiap makanan yang disajikan 
panas diusahakan dalam 
keadaan panas (misalnya sup, 
gulai, soto);

• Perhatikan suhu makanan 
sebelum ditempatkan dalam 
alat saji panas (food warmer); 
suhu harus di atas 60ºC;

• Alat terbaik untuk 
mempertahankan suhu 
penyajian adalah dengan bain-
marie (bak penyaji panas).
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F. Prinsip Bersih 

• Setiap peralatan yang digunakan haus 
bersih dan dalam keadaan baik.

• Bersih: telah dicuci dan dibersihkan dengan 
cara yang higienis;

• Baik: alat dalam keadaan utuh, tidak rusak 
atau cacat atau bekas dipakai dan belum 
dicuci.
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G. Prinsip Handling

• Setiap 
penanganan 
makanan 
maupun alat 
makan tidak 
kontak langsung 
dengan anggota 
tubuh, terutama 
tangan dan 
bibir.
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H. Prinsip Tepat Penyajian

• Tepat Menu

• Tepat Waktu

• Tepat Tata 
Hidang

• Tepat Volume



Bagaimana Makanan 
Terkontaminasi



Transfers  Antar - Media
 Udara  dan  Tanah ke Makanan

Deposition and 
foliar uptake

Losses

Ingestion by 
animals

Food-
producing 
animals

Vegetation

Food 
products

Milk

Meat
Human 
exposure

Eggs

Air 
Concentration

Soil 
Concentration



Berbagai Jalur Kontaminasi

Inhalation

Ingestion

Dermal

Activity

Patterns



A Multimedia, Multiple Pathway Exposure Model

Air

SourceSoil Surface 

water

Ground 

water

Tap

water

Food

Personal 
air 

Inhalation

Ingestion

Dermal

ContactHousehold  
soil



Mechanism of Action

• Whether a compound reaches a target tissue 
depends on:
– Absorption through the GI tract, lung, or skin

– Distribution in the body

– Biotransformation

– Excretion
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Lungs
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GAP   Good Agricultural Practices GDP   Good Distribution Practices
GFP   Good Farming Practices GTP   Good Transportation Practices
GHP   Good Handling Practices GRP   Good Retailing Practices
GMP  Good Manufacturing Practices GCP   Good Catering Practices
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point

Pengawasan Keamanan Pangan?

from farm to table

PenangananProduksi 
Pertanian

Pengolahan Distribusi  Pasar

GAP/GFP GHP GMP GDP

HACCP
PRA PANEN PASCA PANEN

Konsumen

PANEN

GRP GCP

Sarana
Produksi



HACCP



Mengapa HACCP Perlu Dipelajari

• Semua sistem manajemen keamanan 
pangan yang diterapkan saat ini 
semuanya berbasis HACCP



ACUAN PENERAPAN HACCP

ANALISIS BAHAYA DAN 
PENGENDALIAN TITIK KRITIS (HACCP) 

dan PANDUAN PENERAPANNYA
Lampiran dari CAC/RCP 1-1969 

(Rev. 4 -2003)

Prinsip Prinsip Umum Higiene Makanan



PIRAMIDA HACCP

Food

Temperatu
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Control

Cleaning

And

Sanitizing

Personal

Hygiene

Pest

Control

Total

Managem

ent

Commitm
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Education 

and

Training

Biological

Chemical

Physical
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HACCP



Di Indonesia

• Standar HACCP diatur dalam : SNI 01-4852-
1998 : Sistem Analisa Bahaya dan 
Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta 
Pedoman Penerapannya.

• PEDOMAN BSN 1004 – 1999 : Panduan 
Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya 
dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP)



From Farm to Table / From Farm to Fork



APA ITU HACCP

Merupakan suatu  ALAT, CARA, 

METODE, SISTEM untuk

MENGIDENTIFIKASI, 

MENGEVALUASI DAN

MENGENDALIKAN bahaya yang penting 

bagi keamanan pangan.



Mekanisme Kerja Sistem HACCP 

Mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang 
berpotensi mencemari (proaktif)

Melakukan tindakan pencegahan bahaya 
(preventif)

Memantau pengendalian bahaya untuk 
memastikan  efektifitas (efektif)

Verifikasi efektivitas keseluruhan sistem



TUJUAN PENERAPAN HACCP

Untuk mencegah dan mengendalikan 
keberadaan bahaya (hazard) dalam 
bahan pangan sehingga aman untuk 
dikonsumsi



Pengendalian Produk Secara 
Komprehensif

1. Risiko Keamanan Rendah : QC/TQC 
• Sanitasi
• GMP
• Peralatan
• Peraturan
• Mutu Produk
2. Risiko Keamanan Tinggi : HACCP
• TKK Biologis
• TKK Fisik
• TKK Kimia



Mendorong Industri Pangan 
Mencapai Kondisi Terbaik 

Secara Bertahap

Pelatihan dan Penerapan Prinsip Keamanan Pangan 

Penerapan Cara Produksi Pangan 
yang Baik (CPPB), dsb 

Penerapan manajemen 
keamanan pangan 
berdasarkan prinsip 
HACCP
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Sertifikasi Manajeman 
Mutu Internasional (ISO, 
dsb.)



• Sesuai Standar Codex Allimentarius Commision
• Cara produksi yang baik (GMP) merupakan 

prasyarat  dalam menyusun dan penerapan HACCP
• Seluruh mata rantai pasokan (whole supply chain)
• Pendekatan berdasarkan multidisipliner
• Komitmen dan keterlibatan managemen dan 

karyawan

PENERAPAN  HACCP



LIMA LANGKAH PERTAMA
PENERAPAN HACCP

1. Membentuk Tim HACCP

2. Menggambarkan produk

3. Mengidentifikasi tujuan penggunaan

4. Mengembangkan bagan alir

5. Memastikan bagan alir di lokasi



Prinsip - Prinsip  HACCP
Prinsip 1: Adakan analisis bahaya 
Prinsip 2: Tentukan titik-titik kendali kritis,TKK
Prinsip 3: Tetapkan batas-batas kritis
Prinsip 4: Tetapkan sistem untuk memantau 

pengendalian TKK 
Prinsip 5: Tetapkan tindakan koreksi yang akan diambil 

apabila pemantauan menunjukkan bahwa TKK 
tertentu tidak terkendali

Prinsip 6: Tetapkan prosedur verifikasi untuk memasti 
kan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif

Prinsip 7: Tetapkan dokumentasi yang berkaitan 
dengan semua prosedur dan catatan yang sesuai 
dengan prinsip HACCP dan penerapannya.



12 Langkah Penerapan HACCP
1. Membentuk Tim HACCP
2. Menggambarkan produk
3. Mengidentifikasi tujuan penggunaan
4. Mengembangkan bagan alir
5. Memastikan bagan alir di lokasi
6. Mendata semua bahaya yang mungkin, melakukan analisis 

bahaya dan menentukan langkah untuk mengendalikan 
bahaya yang teridentifikasi

7. Menentukan Titik Kendali Kritis, TKK
8. Menetapkan batas kritis untuk setiap TKK
9. Menetapkan sistem pemantauan untuk setiap TKK
10. Menetapkan tindakan koreksi
11. Menetapkan prosedur verifikasi
12. Menetapkan dokumentasi dan pemeliharaan catatan.



PRINSIP 1
Adakan Analisis Bahaya 

• Mendata semua bahaya yang 
mungkin terdapat. 

• Melakukan analisis bahaya 
dan 

• Menentukan langkah untuk 
mengendalikan bahaya yang 
teridentifikasi

Fisik

Kimia

Biologi/ 
Mikrobiologi



Produk Katagori I (berisiko tinggi)

 Produk-produk yang mengandung ikan, telur, 
sayur, serealia dan/ atau bahan baku susu yang 
memerlukan pendinginan.

 Daging, ikan mentah dan produk-produk olahan 
susu

 Produk-produk dengan pH ≥ 4.6 yang disterilisasi 
dalam wadah yang ditutup secara rapat/ kedap 
udara untuk didistribusikan pada suhu kamar

 Makanan formula untuk bayi.



Produk Katagori II (berisiko sedang)

• Produk-produk yang dikeringkan atau dibekukan 
yang mengandung ikan, daging, telur, sayuran, 
serealia, atau produk lain yang tidak termasuk 
dalam peraturan higiene makanan

• Sandwich dan kue pai (kue kering) untuk 
dikonsumsi segar.

• Produk-produk berbasis lemak, seperti: coklat, 
margarin, bahan pengoles roti, mayonaise, dan 
dressings.



Produk Katagori III (berisiko rendah)

• Produk berasam rendah (pH di bawah 4.6) 
seperti acar, buah-buahan, konsentrat buah, 
sari buah dan minuman asam.

• Sayuran mentah yang tidak diolah dan tidak 
dikemas

• Selai, marmelade, dan conserves
• Produk-produk kembang gula 
• Minyak dan lemak makan



Tabel Bahaya dan Langkah Pengendalian

Tahapan 
Proses

Bahaya 

Teridentifikasi

Tingkat 

Signifikasi 

Bahaya

Langkah 

Pengendalian

Bahan Baku

Bahan 
Pembantu

Proses



Tabel Analisis Bahaya

TAHAP 

PROSES 

BAHAN

POTENSI 

BAHAYA

TINGKATAN RISIKO PERTIMBANG

AN

TINDAKAN 

PENCEGAHAN

PROB SERIU

S

SIGNIF

1a) 

tepung 

terigu, 

susu 

bubuk

B = Cemaran 

mikroba

C = Residu 

pestisida

D = benda asing, 

kutu

Renda

h

Renda

h

Renda

h 

Tinggi 

Mediu

m 

Renda

h

Ya 

Ya 

Ya 

Rekaman 

inspeksi 

menunjukkan 

tidak adanya 

cemaran 

residu 

(sertifikasi)

•Sertifikasi tiap 

bahan datang

•Pemasok 

terpercaya



LEMBAR KERJA HACCP : 1.B

PRINSIP 1. ANALISIS BAHAYA
IDENTIFIKASI BAHAYA SELAMA PROSES

NAMA PRODUK :

LANGKAH PROSES BAHAYA TINDAKAN PENCEGAHAN



PRINSIP 2
Tentukan titik-titik kendali kritis,TKK

Critical Control Point, CCP (Titik Kendali Kritis) : 
Suatu titik dimana kendali dapat diterapkan dan 

merupakan hal yang penting untuk mencegah, 
menghilangkan atau mengurangi suatu bahaya 
keamanan pangan sampai tingkat yang dapat 

diterima.



Bahaya (TKK)

Dihilangkan:
Patogen  pemasakan
Logam  detektor logam atau diambil 

langsung 
Parasit  dibekukan 

Dikurangi:
Benda asing  diambil langsung
Biologis  dicuci

Dicegah:
Residu antibiotik  kontrol saat diterima
Bahaya kimiawi  cegah saat fprmulasi



POHON KEPUTUSAN:

Urutan pertanyaan yang 
diterapkan pada tiap proses 
dalam menentukan apakah 
suatu proses tergolong CCP



POHON KEPUTUSAN CCP 
SEDERHANA

Apabila terjadi 
kehilangan kendali pada 
titik ini apakah mungkin 
akan timbul penyakit, 
kerugian, atau 
komplain?

Apakah ada langkah 
berikutnya untuk 
menghilangkan atau 
mengendalikan bahaya 
ini?

YA

BUKAN 
CCP TIDAK

YA

CCP



PENENTUAN CCP (TITIK KENDALI KRITIS) -
BAHAN MENTAH

Akankah proses pengolahan (termasuk cara konsumen menggunakan produk 
secara benar) dapat menghilangkan/mengurangi bahaya menuju ke tingkat yang 

aman ?

Ya Tidak CCP

Apakah ada resiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang 
tidak akan dapat dikendalikan?

Ya Tidak Lanjutkan ke bahan baku 
lain (bukan CCP)

Bahan Baku Sensitif (CCP)

Apakah bahan mentah mungkin mengandung bahaya?

Ya Tidak Lanjutkan ke bahan baku 
lain (Bukan CCP)

P1

P2

P3



PRINSIP 3
Tetapkan batas-batas kritis

Critical Limit,CL (Batas Kritis) : 

Kriteria yang memisahkan kondisi yang dapat 
diterima dan tidak dapat diterima.



•Pada semua CCP
•Harus dapat dijustifikasi
•Harus divalidasi
•Harus bisa diukur
Batas operasi (operating limit) : 
lebih ketat daripada batas kritis

MENETAPKAN BATAS KRITIS UNTUK 
SETIAP TITIK KENDALI KRITIS



PRINSIP 4
Tetapkan sistem untuk memantau 

pengendalian TKK 

Monitor (Pemantauan) : 
Tindakan untuk mengadakan pengamatan atau 

pengukuran terhadap parameter 
pengendalian secara berurutan dan terencana 
untuk menilai apakah suatu TKK terkendali.



MENETAPKAN PROSEDUR PEMANTAUAN 
BATAS KRITIS PADA SETIAP TKK

Tahapan pengamatan atau pengukuran batas kritis secara terencana 
untuk menghasilkan rekaman yang tepat dan ditujukan untuk 
meyakinkan bahwa batas kritis tersebut mampu mempertahankan 
keamanan produk

• untuk mendapatkan data sehingga diperoleh informasi untuk mendasari 
keputusan-keputusan yang akan dibuat
•“early warning”
•Dapat mencegah/meminimalkan kehilangan produk
•Menunjukkan sebab-sebab suatu masalah
•Menyediakan dokumen

Pengamatan (observation):
sanitasi, prosesing (gunakan check list)

Pengukuran (measurement):
waktu, suhu, toxin, additives, mikroba (gunakan lembar data / 
datasheet)



Pada CCP

Akses 
Ketrampilan
Pengetahuan 
Tidak bias
Training dan pengalaman

Per lot?
Berapa sampel?
Selama proses: berapa kali?
Risiko, analisis statistik, literatur

MENETAPKAN PROSEDUR PEMANTAUAN 
BATAS KRITIS PADA SETIAP TKK



Pemantauan
Pemantauan bisa berupa pengukuran terhadap satu 

karakteristik produk atau proses untuk menentukan 
kesesuaian dengan satu batas kritis, seperti :

 Pengukuran waktu dan suhu dari proses thermal
 Pengukuran suhu cold storage
 Pengukuran pH
 Pengukuran Aw
Pemantauan mungkin juga berupa pengamatan apakah satu 

langkah pengendalian pada satu TKK sudah diterapkan, 
seperti:

 Pengujian secara visual dari tutup kaleng
 Verifikasi hasil analisis dari sertifikat penjual



Peralatan Pemantau 
 Termometer
 Jam
 Timbangan
 pH-meter
 Aw-meter
 Peralatan analisis kimia



Pemantauan Secara Kontinyu 

• Pengukuran waktu dan suhu pasteurisasi atau 
proses sterilisasi.

• Pemeriksaaan dengan detektor logam setiap 
kemasan bayam yang dibekukan dan 
dipotong secara mekanis.

• Pemantauan pada penutupan diatas wadah 
dari gelas (glass jars) dengan melewatkannya 
dibawah “dud detector”



BAGAN KENDALI

7

7.1

7.2

7.3

7.4

800 830 900 930

waktu

p
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BATAS KRITIS

BAWAH

BATAS KRITIS

ATAS 

I

CATATAN:

______________________
OPERATOR

______________________
TANGGAL

Garis pH 3             Kisaran kritis: 7.1 – 7.3



PRINSIP 5
Tetapkan tindakan koreksi yang akan diambil apabila 

pemantauan menunjukkan bahwa TKK tertentu tidak terkendali

Corrective Action, CA (Tindakan koreksi) : 

Prosedur yang harus diikuti saat terjadi suatu 
penyimpangan.



RENCANA TINDAKAN 
PERBAIKAN

Deskripsikan tindakan perbaikan untuk mencegah 
kemunculan kembali, bila suatu penyimpangan 
terjadi

Siapa, kapan, dan bagaimana harus didefinisikan
Termasuk pula tindakan apa yang harus diambil 

bila hasil pemantauan menunjukkan 
kecenderungan menuju kehilangan kendali



Langkah-langkah Yang Harus 
Dilakukan Bila terjadi Penyimpangan

Identifikasi terjadinya penyimpangan.
• Produsen harus memiliki sistem yang siap digunakan untuk 

mengidentifikasi penyimpangan jika hal itu terjadi.
Memisahkan produk yang terpengaruh
• Produsen harus memiliki prosedur yang efektif untuk memisahkan,  

menandai secara jelas dan mengendalikan semua produk selama 
periode terjadinya penyimpangan.
– Semua produk yang terpengaruh, yaitu produk yang diolah sejak 

titik terakhir dimana TKK diketahui masih terkendali, harus 
dipisahkan.

– Produk yang dipisahkan harus ditandai secara jelas, antara lain 
dengan menempelkan kartu, yang berisi informasi tentang : nomor 
penahanan, jumlah, tanggal dilakukan penahanan, alasan 
penahanan, nama person yang menangani produk yang ditahan.

– Produsen harus mempertahankan pengendalian terhadap produk 
mulai tanggal penahanan sampai tanggal dilakukan disposisi akhir.

• Evaluasi produk yang terpengaruh



Program tindakan koreksi 

 Penyelidikan untuk menentukan penyebab 
terjadinya penyimpangan.
 Langkah yang efektif untuk mencegah 

berulangnya penyimpangan yang sama
 Verifikasi terhadap efektivitas tindakan 

koreksi yang diambil



Catatan Penyimpangan dan Tindakan 
Koreksi

Informasi tentang penyimpangan
• Produk/ kode
• Tanggal diproduksi/ditahan/dikeluarkan
• Alasan penahanan
• Jumlah produk yang ditahan
• Hasil evaluasi: jumlah yang dianalisa, laporan 

analisa, jumlah dan sifat cacat.
• Tandatangan dari personel yang bertanggung 

jawab menahan dan mengevaluasi produk
• Disposisi terhadap produk yang ditahan (jika 

sesuai)
• Tanda tangan pihak yang berwenang 

melakukan disposisi



Informasi tentang tindakan 
koreksi

 Penyebab penyimpangan yang teridentifikasi
 Tindakan koreksi yang diambil untuk membetulkan 

adanya kelemahan
 Tindak lanjut/ penilaian efektivitas tindakan koreksi
 Tanggal
 Tanda tangan person yang bertanggung jawab



PRINSIP 6 
Tetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan 

bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif

Verification (Verifikasi) : 
Penerapan metode, prosedur, pengujian dan 

evaluasi lainnya selain pemantauan untuk 
menentukan kesesuaiannya dengan rencana 

HACCP.





1. Menentukan prosedur untuk 
memastikan  bahwa 
sistem haccp bekerja dengan benar

2. Prosedur verifkasi harus dibuat 
untuk memelihara sistem haccp dan 
menjamin bahwa sistem tersebut 
berjalan terus secara efektif

ESENSI PRINSIP 6



Deskripsi Aktivitas Verifikasi

Aktivitas verifikasi meliputi :
 Validasi rencana HACCP
 Sistem audit HACCP
 Kalibrasi peralatan
 Pengumpulan sampel dan pengujian



VERIFIKASI

 Tentukan metode dan frekuensi prosedur 
verifikasi
 Lebih banyak uji pencarian pada CCP
Metode verifikasi meliputi sistem audit 

internal
 Review penyimpangan dan

disposisi produk 



VERIFIKASI Vs 
MONITORING

Monitoring pada saat proses berlangsung, 
sehingga penyesuaian dapat dilakukan sebelum 
produk selesai dibuat

Verifikasi pengawasan pada sistem untuk 
mengkonfirmasi bahwa semua CCP telah 
dilakukan dengan baik dan apabila terjadi 
tindakan koreksi pun telah dilaksanakan 
dengan baik



VALIDASI RENCANA HACCP

 Konfirmasi bahwa rencana HACCP sudah benar
 Konfirmasi bahwa:
 Semua bahaya telah teridentifikasi 
 Tindakan pencegahan untuk semua bahaya sudah 

teridentifikasi 
 Batas kritis sudah mencukupi 
 Prosedur monitoring dan peralatan yang digunakan 

sudah memadai dan telah dikalibrasi
 Pengujian secara independen
 Pengujian pada kendali yang telah ditetapkan





PRINSIP 7
Tetapkan dokumentasi yang berkaitan dengan semua 

prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip 
HACCP dan peneraapannya.

• Menetapkan dokumentasi dan 
pemeliharaan catatan.

• Dokumen harus disimpan untuk menunjukkan 
bahwa sistem haccp beroperasi di bawah  kendali 
dan bahwa tindakan perbaikan yang sesuai telah 
diambil untuk setiap penyimpangan



Dokumentasi dan Penyimpanan 
Catatan 

 Dokumentasi pendukung untuk 
pengembangan rencana HACCP
 Catatan-catatan yang dihasilkan oleh sistem 

HACCP
 Dokumentasi metode dan prosedur yang 

digunakan
 Catatan tentang program pelatihan pekerja 



Dokumen Pendukung 

 Data yang digunakan untuk menetapkan langkah 
pengendalian untuk mencegah pertumbuhan 
mikroba.

 Data yang digunakan untuk menetapkan masa 
simpan produk (jika umur produk mempengaruhi 
keamanan produk)

 Data yang digunakan untuk menetapkan 
kecukupan batas kritis dalam menjamin 
keamanan produk.



Catatan Yang Dihasilkan Sistem HACCP

1. Catatan pemantauan untuk semua TKK
• Semua catatan pemantauan harus dicatat pada lembar 

isian yang mengandung informasiberikut:
• Judul lembar isian
• Waktu dan tanggal
• Identifikasi produk (termasuk jenis produk, ukuran 

kemasan, lini produksi dan kode produksi)
• Batas kritis
• Pemantauan baik yang dilakukan dengan pengamatan 

atau pengukuran.
• Tandatangan operator atau inisial
• Tindakan koreksi yang diambil, bila diterapkan.
• Tandatangan pemeriksa atau inisial
• Tanggal dilakukan review



Catatan Yang Dihasilkan Sistem HACCP

2.  Catatan penyimpangan dan tindakan koreksi
• Identifikasi produk atau lot yang mengalami penyimpangan
• Jumlah produk yang terpengaruh dalam lot yang mengalami 

penyimpangan
• Sifat penyimpangan
• Informasi tentang disposisi lot yang mengalami penyimpangan
• Deskripsi tindakan koreksi
3.  Catatan verifikasi/ validasi
• Pemeriksaan lapang (on site inspection)
• Pengujian peralatan dan evaluasi
• Akurasi dan kalibrasi peralatan pemantauan
• Hasil aktivitas verifikasi, termasuk metode, tanggal, person dan 

atau organisasi yang bertanggung jawab, hasil temuan dan 
tindakan yang diambil.



Catatan Yang Dihasilkan Sistem HACCP

4. Dokumentasi Metode dan Prosedur Yang Digunakan
 Produsen harus memelihara catatan-catatan tentang 

metode dan prosedur yang digunakan dalam sistem HACCP, 
yang meliputi :

 Deskripsi sistem pemantauan terhadap batas kritis untuk 
setiap TKK, termasuk: metode dan peralatan yang 
digunakan untuk pemantauan, frekwensi pemantauan dan 
person yang melakukan  pemantauan.

 Rencana tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan 
terhadap batas kritis atau situasi yang mengakibatkan 
potensi bahaya.

 Deskripsi prosedur verifikasi dan validasi.
5.  Catatan Program Pelatihan Pekerja 



PENCATATAN:

• Bukti tertulis bahwa suatu aktivitas/tindakan telah dilakukan
• Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 

merekam hasil aktivitas/tindakan, sehingga formulir yang 
terisi merupakan catatan/rekaman (record)

KEUNTUNGAN MELAKUKAN PENCATATAN

• Memberikan bukti yang terdokumentasi bahwa sistem HACCP telah 
dilaksanakan

• Memperlihatkan kecenderungan yang dapat membantu pemecahan 
masalah

• Membantu dalam mengidentifikasi penyebab masalah

• Penunjang pembelaan



RENCANA HACCP DAN 
REKAMAN PENUNJANG

Dokumentasi yang memuat 12 langkah 
pembuatan rencana HACCP

Tim HACCP dan tanggung jawab masing –
masing 

Ringkasan tentang langkah – langkah 
pengembangan rencana HACCP

Program – program tambahan



APA YANG DIMAKSUD DENGAN 
RENCANA HACCP?

 Sebuah dokumen formal yang berisi sekumpulan 
informasi kunci mengenai studi haccp dan memuat 
detil – detil yang kritis terhadap manajemen 
keamanan pangan

 Terdiri dari 2 komponen penting:
 Diagram alir proses

 Bagan kendali haccp



CONTOH LEMBAR KERJA HACCP

Tahapan Bahaya Langkah 
Pengendal

ian

TKK Batas 
Kritis

Prosedur 
Pemantau

an

Tindak
an 

Koreksi

Catatan



Contoh Tabel Ringkasan Rencana HACCP 

TKK Bahaya Batas 

Kritis

Prosedur

Pemantauan

Tindakan 

Koreksi

Prosedur

Verifikasi

Catatan

HACCP

TKK –

2 : M ;

berat

maks.

M :

bakteri

fakult.

aerob

Berat

bahan

maks.

(X grm)

Pengamatan

dan

pencatatan

Manual,

Perbaiki

timbangan

(pegas tim-

bangan)

Pemeriksaan

catatan² hsil

pemantauan;

Sertifikat

Kalibrasi

Timbangan



TERIMA KASIH
Further Information:

Please contact

Indria Purwantiningrum

Food Science & Technology Dept.

airdni@yahoo.com/ airdni@ub.ac.id

+6282141518398
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