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“Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara: mudamu
sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu,
sempatmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu”
^ Man Jadda Wa Jadda , Man Sabara Zhafira ^

Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kecintaan pada
kesenangan duniawi selain rasa takut kepada Allah yang
menggetarkan hati, atau rasa rindu kepada Allah yang membuat
hati merana _Ibnu Athaillah_

If you want one year of prosperity, grow grain.
If you want ten years of prosperity, grow tress.
And If you want one hundred years of prosperity, grow people...
The tendency to avoid problems and emotional suffering inherent
in them is the primary basis of all human mental illness

_scott peck_

Sak beja-bejane wong pinter iseh bejo wong sing eling lan
waspodo.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Produksi
perikanan Indonesia berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan
budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2002 tercatat sebesar
4.378.495 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya adalah 1.076.750 ton
(Irianto, 2009). Sebagian dari hasil produksi tersebut digunakan sebagai bahan
baku pengolahan hasil perikanan.

Ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan
manusia. Daya tahan ikan segar yang singkat menjadi salah satu kendala
dalam usaha perluasan pemasaran hasil perikanan, hal ini menimbulkan
kerugian besar pada saat produksi ikan melimpah. Oleh karena itu proses
pengolahan pascapanen ikan digunakan untuk meminimalkan kendala
tersebut. Proses pengolahan pascapanen ikan bertujuan untuk mengurangi
kadar air dalam daging ikan. Penurunan kadar air ini bisa menghambat
perkembangbiakan mikroorganisme.
Dalam

industri

pengolahan

produk

ikan

seringkali

hanya

memanfaatkan dagingnya saja misalnya pada industri bakso ikan, abon ikan,
kerupuk ikan, tepung ikan dan kecap ikan. Berbagai jenis ikan dapat diolah
menjadi makanan yang bervariasi dan dapat meningkatkan nilai jual begitu
pula dengan jenis ikan lele. Ikan lele merupakan komoditas perikanan yang
banyak diminati dan sudah banyak dikembangbiakkan. Produk olahan lele
antara lain lele goreng, keripik lele dan abon lele. Pada pengolahan produk
abon lele juga menyisakan limbah kulit lele yang banyak. Melimpahnya
limbah kulit ikan lele selama ini dikenal sebagai sesuatu yang tidak begitu
besar manfaatnya. Untuk meningkatkan nilai tambah, kulit lele diolah
menjadi keripik kulit lele yang bernilai gizi tinggi. Keripik merupakan
makanan ringan yang sangat digemari, kripik kulit lele tidak hanya sebagai
camilan tetapi juga bisa digunakan
commit
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Dalam

industri

pengolahan

keripik

kulit

lele perlu

adanya

pengendalian mutu untuk menjamin mutu dan kualitasnya. Pengawasan
pangan yang mengandalkan pada uji produk akhir tidak dapat mengimbangi
kemajuan yang pesat dalam industri pangan, dan tidak dapat menjamin
keamanan makanan yang beredar di pasaran. Maka dalam setiap tahapan
prosesnya perlu dilakukan pengendalian mutu, mulai dari penerimaan bahan
baku hingga produk siap untuk dipasarkan. Pengendalian mutu bertujuan
untuk menjaga keamanan konsumen. Pengendalian mutu pangan mencakup
juga penilaian / pengawasan kualitas pangan.
Selain pengendalian mutu, perlu juga suatu sistem analisis resiko
bahaya yang mungkin timbul pada setiap tahap produksi yaitu Hazard
Analysis

Critical

Control

Point

(HACCP),

yang

bertujuan

untuk

meminimalkan bahkan menghilangkan kandungan kontaminan yang mungkin
terdapat pada produk keripik kulit lele. Hal ini dilakukan dengan tujuan
menjaga keripik kulit lele agar menjadi produk makanan yang aman dari
kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu pendekatan untuk
mencegah dan mengontrol penyakit karena keracunan makanan. Sistem ini
dirancang untuk mengidentifikasi bahaya yang berhubungan dengan beberapa
tahapan produksi, processing atau penyiapan makanan, serta memperkirakan
resiko yang akan terjadi dan menentukan prosedur operasi untuk prosedur
control yang efektif (Pierson, 1993). HACCP telah dituangkan dalam Standar
Nasional Indonesia untuk HACCP yaitu SNI 01-4852-1998, namun demikian
diperlukan kajian sistem HACCP yang sesuai dengan kondisi usaha
pengolahan keripik kulit lele, sehingga sistem ini dapat dilaksanakan dengan
baik oleh industri keripik kulit lele skala UKM.
Keripik kulit lele merupakan produk dari UKM Karmina yang berada
di daerah Kampung Lele, Tegalrejo, Sawit, Boyolali. UKM Karmina
dibentuk pada tanggal 16 Januari 2006 oleh Ibu kades Triasning Sigit. Latar
belakang terbentuknya karena keadaan di lingkungan sekitar yang sangat
commit
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yang ingin mencoba mengembangkan kemampuan mereka dalam berusaha.
Kegiatan dari UKM Karmina adalah mengolah hasil budidaya ikan lele.
Dengan usaha pembudidyaan lele yang semakin berkembang, ibu-ibu yang
tergabung dalam kelompok PKK ini mempunyai inisiatif untuk mencoba
mengembangkan sebuah produk dengan memanfaatkan bahan baku lele,
sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari lele tersebut. Produk olahan lele
yang dihasilkan yaitu abon lele, keripik kulit lele, keripik daging lele, keripik
sirip lele dan rambak lele. Jumlah pekerja yang tergabung dalam kelompok
ini berjumlah sekitar 15 - 22 orang, tetapi seiring berjalannya waktu anggota
yang aktif menjalankan usaha ini hanya sekitar 10 orang saja. Pekerja
merupakan ibu-ibu warga sekitar tempat lokasi produksi dengan dipimpin
oleh seorang ketua.
Dalam proses pembuatan keripik kulit lele di UKM Karmina, masih
dimungkinkan

terjadinya

potensi-potensi

yang

dapat

membahayakan

kesehatan. Bahaya yang mungkin ditimbulkan berupa bahaya kimia, biologi,
dan fisik. Maka dalam setiap tahapan prosesnya perlu dilakukan pengendalian
mutu, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap untuk
dipasarkan. Selain itu perlu dilakukan penyusunan suatu konsep Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP) yaitu analisis resiko bahaya yang
mungkin timbul pada setiap tahap produksi yang bertujuan untuk
meminimalisasi bahkan menghilangkan kandungan kontaminan yang
mungkin terdapat pada produk keripik kulit lele tersebut. Hal ini agar mutu
serta kualitas produknya tetap terjaga dan dipertahankan hingga ke tangan
konsumen.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1. Bagaimana evaluasi mutu pada proses pembuatan keripik kulit lele
“KARMINA” dari bahan baku, proses produksi dan produk akhirnya ?
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2. Bagaimana konsep pengendalian mutu yang dapat diterapkan pada proses
pembuatan keripik kulit lele “KARMINA” dari bahan baku, proses
produksi dan produk akhirnya ?
3. Bagaimana konsep HACCP yang dapat diterapkan pada pembuatan keripik
kulit lele “KARMINA” ?
C. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan Praktek Quality Control ‘Penerapan Quality
Control Pembuatan keripik kulit lele “KARMINA” ini adalah :
1. Melakukan evaluasi mutu pada proses pembuatan keripik kulit lele
“KARMINA” dari bahan baku, proses produksi dan produk akhir.
2. Membuat konsep pengendalian mutu yang dapat diterapkan dalam proses
pembuatan keripik kulit lele “KARMINA” dari bahan baku, proses
produksi dan produk akhir.
3. Membuat konsep HACCP yang dapat diterapkan pada pembuatan keripik
kulit lele “KARMINA”.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Keripik
Keripik atau kripik adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis
dari umbi-umbian, buah-buahan atau sayuran yang digoreng di dalam minyak
nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah biasanya dicampur
dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu. Secara umum
keripik dibuat melalui tahap penggorengan, tetapi ada pula dengan hanya
melalui penjemuran, atau pengeringan. Keripik dapat berasa dominan asin,
pedas, manis, asam, gurih, atau paduan dari kesemuanya (Anonima, 2012).
Keripik lele, seperti halnya keripik pada umumnya, garing dan gurih.
Bahan baku yang digunakan adalah ikan lele. Adapun bagian – bagian yang
bisa dibuat keripik adalah daging lele, sirip lele, kulit lele dan ekor lele. Sirip
lele menghasilkan rasa yang sangat gurih meskipun hampir seluruh bagiannya
adalah duri. Rasa keripik sirip lele ini tidak kalah dengan keripik paru sapi,
yang sama sekali tidak terdapat duri didalamnya. Ekor lele, bagian yang
mungkin paling keras disamping duri pada tulang tengah, tapi bagian ikan
lele yang satu ini bisa diolah menjadi keripik yang sangat garing, hampir
semua durinya lunak, dan kelenjar disekitar tulang ekornya, sangat banyak
menggandung protein, sehingga rasanya benar – benar gurih. Daging lele
biasa dikenal lembek, hampir seluruh dagingnya bisa diiris tipis – tipis dan
dengan mudah dibikin menjadi keripik lele. Jika bagian sirip dan ekornya
rasanya garing dan gurih, maka bagian dagingnya rasanya juga tidak jauh
berbeda. Keripik lele ini sama sekali tidak berbau amis, citarasa lelenya juga
tidak hilang (Anonimb, 2012).
Proses pembuatan keripik kulit lele melewati beberapa tahap antara
lain pemisahan kulit dari daging dan kepala, pemotongan dan pencucian,
pembumbuan, penepungan, penggorengan, penirisan dan pengemasan.
Tahapan dalam pembuatan keripik kulit lele adalah sebagai berikut:
commit to user
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Kulit lele

Pemisahan
Pemotongan dan pencucian
Pembumbuan
Penepungan

Tepung

Penggorengan
Penirisan

Keripik kulit lele
Gambar 2.1 Diagram Alir Pembuatan Keripik Kulit Lele (Edwin, 2010)
1. Pemisahan dan pemotongan
Pemisahan dilakukan untuk memisahkan bagian yang digunakan
sebagai produk dengan bagian lain yang tidak digunakan. Produk
keripik kulit lele bahan yang digunakan yaitu kulit lele, sehingga perlu
pemisahan dengan bagian kepala dan dagingnya. Pemotongan
bertujuan untuk memperingkas bentuk dan lebar dari kulit lele,
sehingga memudahkan pada proses selanjutnya.
2. Pencucian
Pencucian bertujuan membersihkan segala kotoran yang melekat
pada bahan sebelum proses dimulai.
3. Pembumbuan dan penepungan
Pembumbuan bertujuan untuk memberi rasa pada produk
keripik. Pembumbuan dilakukan dengan merendam kulit lele dalam
bumbu yang sudah dihaluskan. Penepungan kulit lele merupakan proses
commit to user
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membentuk kenampakan yang baik pada keripik dan dilakukan secara
merata pada semua bagian.

4. Penggorengan
Penggorengan bahan pangan dengan media minyak mendidih
1980 Celcius mampu memanasi bagian luar dengan suhu 1980 Celcius,
namun ternyata hanya mampu memanasi bagian dalam bahan pangan
yang digoreng hingga 1000 Celcius (Winarno, 1993). Sedangkan
Menurut Gaman dan Sherington (1992), tujuan pengolahan dengan
panas adalah untuk meningkatkan kelezatan dan keempukan, selain itu
juga menonaktifkan mikroorganisme penyebab keracunan makanan.
5. Penirisan
Penirisan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk
mengurangi minyak yang terkandung dalam bahan sebelum dikemas.
Penirisan dilakukan pada tempat yang kering dan tidak lembab untuk
meminimalkan kontaminasi. Proses penirisan dilakukan sampai produk
dingin.
6. Pengemasan
Kemasan adalah suatu benda yang digunakan untuk wadah atau
tempat yang dikemas dan dapat memberikan perlindungan sesuai
dengan

tujuannya.

Tujuan

pengemasan

adalah

membantu

mencegah/mengurangi kerusakan, melindungi bahan yang ada di
dalamnya dari pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan,
benturan dan getaran (Nurminah, 2002).
Pengemasan bahan pangan harus memperlihatkan 5 fungsi
utama; yang pertama harus dapat mempertahankan produk agar
bersih, kedua harus memberikan perlindungan pada bahan pangan
terhadap kerusakan fisik, air, oksigen dan sinar, ketiga harus berfungsi
secara benar efisien dan ekonomis, keempat harus mempunyai tingkat
kemudahan untuk dibentuk menurut rancangan dan kelima harus
memberi penerangan keterangan dan daya tarik penjualan
(Buckle, et al, 1985). commit to user
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B. Lele
Lele atau ikan keli, adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele
mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta
memiliki "kumis" yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya.
Lele, secara ilmiah terdiri dari banyak spesies. Tidak mengherankan pula
apabila lele di Nusantara mempunyai banyak nama daerah. Antara lain: ikan
kalang (Sumatra Barat), ikan maut (Gayo dan Aceh), ikan sibakut (Karo),
ikan pintet (Kalimantan Selatan), ikan keling (Makassar), ikan cepi (Sulawesi
Selatan), ikan lele atau lindi (Jawa Tengah) atau ikan keli (Malaysia), ikan
'keli' untuk lele yang tidak berpatil sedangkan disebut 'penang' untuk yang
memiliki patil (Kalimantan Timur). Di negara lain dikenal dengan nama mali
(Afrika), plamond (Thailand), dan gura magura (Srilangka). Dalam bahasa
Inggris disebut pula catfish, siluroid, mudfish dan walking catfish. Nama
ilmiahnya, Clarias, berasal dari bahasa Yunani chlaros, yang berarti ‘lincah’,
‘kuat’, merujuk pada kemampuannya untuk tetap hidup dan bergerak di luar
air (Djatmiko, 1986).
Ikan lele dikenal sebagai catfish atau ikan berkumis. Tubuh ikan lele
licin, berlendir, dan tidak bersisik. Mulut ikan lele relatif lebar, yaitu sekitar
1

/4 dari panjang total tubuhnya. Ciri khas lele dumbo adlah adanya empat

pasang kumis atau sungut yang terletak disekitar mulutnya. Warna tubuh lele
dumbo akan berupah belang-belang ketika mengalami stres. Lele dumbo
memiliki tiga sirip tunggal dan dua sirip yang berpasangan. Sirip dada lele
dumbo dilengkapi dengan patil (sirip yang keras) yang berfungsi sebagai alat
mempertahankan diri. Sedangkan lele lokal hampir mirip dengan lele dumbo,
hanya ukuran tubuhnya tidak sebongsor lele dumbo. Perbedaan lainnya
adalah lele lokal hanya memiliki dua sungut di sekitar mulutnya. Warna
tubuh lele lokal juga lebih hitam, tetapi ada juga yang coklat terang
mendekati putih. Tidak seperti lele dumbo, warna tubuh lele lokal tidak
berubah meskipun sedang mengalami stres (Redaksi Agromedia, 2002).
Ikan-ikan marga Clarias dikenali dari tubuhnya yang licin memanjang
to user
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Kepalanya keras menulang di bagian atas, dengan mata yang kecil dan mulut
lebar yang terletak di ujung moncong, dilengkapi dengan empat pasang
sungut peraba (barbels) yang amat berguna untuk bergerak di air yang gelap.
Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur
insangnya. Terdapat sepasang patil, yakni duri tulang yang tajam, pada siripsirip dadanya (Anonimc, 2012).
Ikan lele mempunyai kulit yang licin dan tidak bersisik. Namun dalam
mengolah ikan lele mungkin akan lebih baik apabila lendir pada tubuh ikan
lele dihilangkan. Cairan licin lendir lele dapat memberikan kesulitan
tersendiri bagi orang yang mau memasaknya, tetutama yang masih pemula
mengolah ikan lele. Di samping itu cairan lendir ikan lele juga mempengaruhi
rasa hasil olahan ikan lele menjadi lebih buruk. Untuk itu tidak ada salahnya
mempelajari cara menghilangkan lendir ikan lele mati agar mudah dalam
pengolahan ikan lele mati menjadi masakan ikan lele yang lebih enak. Setelah
lele mati bersihkan tubuh ikan lele di bawah air bersih yang mengalir dan
direndam dalam campuran air garam dan cuka (Afrianto, 1989).
Dalam klasifikasi ikan lele termasuk famili Clariidae, yaitu jenis ikan
yang mempunyai bentuk kepala yang gepeng dan mempunyai alat pernapasan
tambahan.

Adapun

menurut

Sujionohadi

(2007)

sistematika

dan

klarifikasinya adalah sebagai berikut:
Kingdom
Sub-kingdom
Phyllum
Sub-phyllum
Klas
Sub-klas
Ordo
Sub-ordo
Familia
Genus

: Animalia
: Metazoa
: Chordata
: Vertebrata
: Pisces
: Teleostei
: Ostariophysi
: Siluroidea
: Clariidae
: Clarias

Ikan yang merupakan sumber protein hewani sangat dibutuhkan
manusia. Bahkan telah banyak yang menjadikannya sebagai bahan kebutuhan
sehari-hari. Tubuh ikan mengandung protein dan air yang ckup tinggi serta
commit
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baik untuk pertumbuhan bakteri pembusuk dan mikroorganisme. Karena
kondisi yang demikian, ikan termasuk komoditi yang mudah rusak.
Disamping itu daging ikan mempunyai sedikit tenunan pengikat tendon
sehingga sangat mudah dicerna oleh enzim autolisis. Akibatnya daging
menjadi sangat lunak. Juga adanya proses oksidasi pada lemak tubuh ikan
oleh O2 dari udara mempercepat pembusukan ikan (Rahardi, 1994).
Kenampakan ikan lele dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Ikan Lele
Pada daging ikan dapat dijumpai senyawa-senyawa yang sangat
berguna bagi manusia, yaitu protein, lemak, sedikit karbohidrat, vitamin dan
garam-garam mineral. Komponen protein merupakan komponen terbesar
setelah air, dan karena jumlahnya yang cukup banyak, maka ikan merupakan
sumber protein hewani yang sangat potensial. Dari protein yang ada pada
ikan diperoleh berbagai asam amino esensial dan asam amino non-esensial.
Asam amino esensial adalah asam amino yang diperlukan oleh tubuh dan
harus diberikan dari luar karena tubuh tidak dapat membuat, sedangkan asam
amino non esensial dapat dibentuk di dalam tubuh. Demikian pula kandungan
lemak pada beberapa jenis ikan merupakan sumber lemak yang baik.
Meskipun kandungan karbohidrat dan vitamin pada ikan sangat rendah, tetapi
ikan dapat menyediakan komponen
committersebut
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Kulit ikan merupakan salah satu bagian pada ikan yang banyak
dimanfaatkan selain dagingnya. Kulit ikan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pangan maupun non pangan. Kulit ikan banyak digunakan sebagai bahan
baku dalam proses pembuatan kerupuk kulit ikan, gelatin, kulit olahan, bahan
perekat, serta sumber kolagen untuk kosmetik. Kulit ikan merupakan
penghalang fisik pertama terhadap perubahan lingkungan serta serangan
mikroba dari luar tubuhKandungan protein pada kulit ikan sangat tinggi.
Komposisi protein yang tinggi pada kulit ikan menyebabkan kulit ikan mudah
mengalami kebusukan (Anonimd, 2012).
C. Bahan Tambahan
1. Tepung Tapioka
Tepung tapioka adalah tepung yang diperoleh dari ubi kayu segar
(Manihot utilissima) setelah melalui cara pengolahan tertentu, dibersihkan
dan dikeringkan. Pati merupakan komponen tapioka dan merupakan
senyawa yang tidak mempunyai rasa dan bau sehingga modifikasi tepung
tapioka mudah dilakukan (Rusmono, 1983). Tepung tapioka (di pasaran
sering dikenal dengan nama tepung kanji) adalah tepung yang terbuat dari
ubi kayu/singkong. Pembuatan dilakukan dengan cara diparut, diperas,
dicuci, diendapkan, diambil sari patinya, lalu dijemur/keringkan. Sifat
tepung kanji, apabila dicampur dengan air panas akan menjadi liat/seperti
lem. Tepung tapioka disebut juga tepung kanji atau tepung sagu (sagu
singkong). Tepung tapioka yang baik akan mempunyai komposisi seperti
pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Komposisi Tepung Tapioka
Kadar air
Kadar protein
Kadar Karbohidrat
Kadar lemak

13%
12 – 13%
72 – 73%
1½ %

Sumber: (Anonime, 2012).
Tepung tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak
kegunaan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri.
commit
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komposisi zat gizi tepung tapioka cukup baik juga digunakan sebagai
bahan bantu pewarna putih. Tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa
dan destrin sangat diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri
kembang gula, penggalengan buah-buahan, pengolahan es krim, minuman
dan industri peragian. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan
pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan,
seperti dalam pembuatan puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan
sosis daging, industri farmasi, dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat
kita mengenal dua jenis tapioka, yaitu tapioka kasar dan tapioka halus.
Tapioka kasar masih mengandung gumpalan dan butiran ubi kayu yang
masih kasar, sedangkan tapioka halus merupakan hasil pengolahan lebih
lanjut dan tidak mengandung gumpalan lagi (Radiyati, 1990).
Pati mempunyai dua komponen utama, yaitu amilosa (fraksi
terlarut) dan amilopektin (fraksi tidak terlarut). Menurut Tahir (1985),
amilopektin

merupakan

salah

satu

komponen

pati

yang

dapat

mempengaruhi daya kembang kerupuk. Kandungan amilopektin yang
lebih tinggi akan memberikan kecenderungan pengembangan kerupuk
yang lebih besar dibanding dengan kandungan amilosa tinggi. Dalam
proses pembuatan kerupuk dinyatakan berhasil adalah apabila kerupuk
ketika digoreng dapat mengembang dengan baik. Menurut Setiawan
(1988), daya kembang dan tekstur akhir dari produk dipengaruhi oleh rasio
amilosa dan amilopektin dari pati. Amilosa cenderung mengurangi daya
kembang dan meningkatkan densitas kerupuk, sedangkan amilopektin
berfungsi sebaliknya, yaitu meningkatkan daya kembang dan menurunkan
densitas kerupuk maupun keripik.
2. Tepung Beras
Tepung beras terbuat dari beras yang digiling/dihaluskan.
Warnanya putih. Biasanya digunakan untuk membuat kue-kue tradisional,
misal kue lapis, kue mangkok, kucur, rempeyek, dan lain-lain. Manfaat
tepung beras ini seratnya ini mampu menyerap air dan dapat lebih lama
commit to user
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tinggal di dalam lambung, sehingga memperlambat timbulnya rasa lapar
(Nurhayati, 2011).
Menurut Sarwono (2005), beras yang akan dibuat tepung, sebelum
ditumbuk atau digiling lebih dulu direndam dalam air kapur selama satu
jam. Tepung beras yang akan dipakai untuk adonan keripik harus baru dan
berasal dari beras padi berumur dalam (padi yang dipanen pada saat umur
lebih dari 165 hari dan termasuk varietas lokal). Tepung beras dalam
pembuatan keripik kulit lele dapat memperkuat kulit lele yang sangat tipis
dan untuk melekatkan bumbu.
3. Jahe
Jahe (Zingiber officinale) telah banyak ditanam / dibudidayakan di
Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nama daerah yaitu
halai (Aceh, sipodeh (Minang), jae (Jawa), jhai (Madura), lia (Flores), dan
sebagainya. Adapun hasil utaman dari tanaman jahe adalah rimpang
jahenya yang telah berkembang didalam tanah dengan ukuran yang
semakin besar seiring bertambahnya umur tanama (Prasetiyo, 2003).
Jahe yang nama ilmiahnya Zingiber officinale sudah tak asing bagi
kita, baik sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Jahe tergolong
tanaman herba, akarnya sering disebut rimpang jahe berbau harum dan
berasa pedas, rimpang bercabang tak teratur, berserat kasar, menjalar
mendatar dan bagian dalam berwarna kuning pucat. Menurut Koswara
(2001) dalam taksonomi, jahe termasuk dalam:
Divisio
Subdivisio
Class
Ordo
Family
Genus
Species

: Spermatophyta
: Angiospermae
: Monocotyledonae
: Zingeberales
: Zingeberaaceae
: Zingiber
: Zingiber officinale

Menurut Paimin dan Murhananto (2003), jahe dibedakan menjadi 3
jenis berdasarkan ukuran, bentuk dan warna rimpangnya. Umumnya
dikenal 3 varietas jahe, yaitu:
commit to user
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a. Jahe merah (gambar 2.3a). Rimpangnya bewarna merah dan lebih kecil
daripada jahe putih kecil, jahe merah selalu dipanen setelah tua dan juga
memiliki kandungan minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil putih
sehingga cocok untuk ramuan obat.
b. Jahe putih kecil atau disebut juga jahe sunti atau jahe emprit
(gambar 2.3b) Ruasnya kecil, agak rata sampai agak sedikit
menggembung. Jahe ini selalu dipanen setelah berumur tua. Kandungan
minyak atsirinya lebih besar daripada jahe gajah, sehingga rasanya
lebih pedas, disamping seratnya tinggi. Jahe ini cocok untuk obat.
c. Jahe putih besar atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak
(gambar 2.3c). Rimpangnya lebih besar dan gemuk, ruas rimpangnya
lebih menggembung dari dua jenis jahe lainnya. Jenis jahe ini baik
dikonsumsi saat berumur muda maupun berumur tua, baik sebagai jahe
segar maupun jahe olahan.

a.

b.

c.

Gambar 2.3. Jahe Merah (a), Jahe Emprit (b), Jahe Gajah (c)
Jahe mengandung minyak atsiri, gingerol, zingeron, resin, zat pati,
dan gula. Kandungan minyak atsirinya mampu menghangatkan tubuh
sehingga melegakkan saluran pernapasan, meredakan batuk dan asma.
Minyak atsiri dalam jahe merupakan gabungan dari senyawa terpenoid.
Minyak atsiri yang terkandung dalam jahe antara 1 sampai 3 %. Selain itu,
juga ada kandungan senyawa lain, yaitu senyawa oleoresin (gingerol,
shogaol), senyawa fenol, enzim proteolitik, 8,6 % protein, 6,4 % lemak,
commit5,7%
to user
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besi 0,011%, sodium 0,03%, potassium 1,4%, vitamin A, vitamin B, niasin
1,9% dan vitamin C 12 (Risky, 2009).
Menurut Koswara (2001) manfaat jahe, antara lain :
a. Menurunkan tekanan darah. Hal ini karena jahe merangsang pelepasan
hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh darah, akibatnya darah
mengalir lebih cepat dan lancar dan memperingan kerja jantung
memompa darah.
b. Membantu pencernaan, karena jahe mengandung enzim pencernaan
yaitu protease dan lipase, yang masing-masing mencerna protein dan
lemak.
c. Gingerol

pada

jahe

bersifat

antikoagulan,

yaitu

mencegah

penggumpalan darah. Jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah,
penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Gingerol juga diduga
membantu menurunkan kadar kolesterol.
d. Mencegah mual, karena jahe mampu memblok serotonin, yaitu
senyawa kimia yang dapat menyebabkan perut berkontraksi, sehingga
timbul rasa mual. Termasuk mual akibat mabok perjalanan.
e. Membuat lambung menjadi nyaman, meringankan kram perut dan
membantu mengeluarkan angin.
f. Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek
merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh
Dalam proses pembuatan makanan, jahe digunakan sebagai
penegas rasa dan aroma karena mengandung flavonoida, polifenol, dan
minyak atsiri. Senyawa-senyawa tersebut membuat aroma jahe kuat,
dengan

rasa

pedas

menyegarkan.

Jahe

juga

bermanfaat

untuk

menghilangkan bau amis pada ikan, obat masuk angin, mual dan encok,
serta pengusir hawa dingin (Saparinto, 2006).
4. Kencur
Kencur (Kaempferia galangal) digolongkan sebagai tanaman jenis
empon-emponan yang mempunyai daging buah paling lunak dan tidak
commit
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dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu
banyak air. Rimpang kencur mempunyai aroma yang spesifik, daging buah
kencur putih dan kulit luarnya lunak berwarna cokelat. Jumlah helaian
daun kencur tidak lebih dari 2-3 lembar dengan susunan berhadapan.
Bunga tersusun setengah duduk dengan mahkota bunga berjumlah antara 4
sampai 12 buah, bibir bunga berwarna lembayung dengan earna putih
lebih dominan. Kencur tumbuh dan berkembang pada musim tertentu,
yaitu pada musim penghujan. Kencur dapat ditanam dalam pot atau
dikebun yang cukup sinar matahari, tidak terlalu basah dan di tempat
terbuka (Thomas, 1989).
Kenampakan kencur dapat dilihat pada Gambar 2.4. Klasifikasi
Kaempferia galanga L.menurut Winarto (2007) adalah:
Kingdom
Divisi
Sub Divisi
Class
Ordo
Family
Subfamily
Genus
Species

: Plantae
: Spermatophyta
: Angiospermae
: Monocotyledonae
: Zingiberales
: Zingiberaceae
: Zingiberoideae
: Kaempferia
: Kaempferia galangal L.

commit
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Hampir seluruh bagian tanaman kencur mengandung minyak atsiri.
Zat-zat kimia yang telah banyak diteliti adalah pada rimpangnya, yakni
mengandung minyak atsiri 2,4 %- 3,9%, juga cinnamal, aldehide, asam
motil p-cumarik, asam cinamat, etil ester dan pentadekan. Dalam literatur
lain disebutkan bahwa rimpang kencur mengandung sineol, paraeumarin,
asam anisic, gom, pati (4,14%) dan mineral (13,73%) (Rukmana, 1995).
Kencur (Kaempferia galangal L.) banyak digunakan sebagai bahan
baku obat tradisional (jamu), fitofarmaka, industry kosmetika, penyedap
makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada
industry rokok kretek, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektida.
Secara empirik kencur digunakan sebagai penambah nafsu makan,
ekspektoran, obat batuk, disentri, tonikum, infeksi bakteri, masuk angin,
sakit perut. Minyak atsiri didalam rimpang kencur mengandung etil
sinnamat kosmetika dan dimanfaatkan sebagai obat asma dan anti jamur.
Banyaknya

manfaat

kencur

memungkinkan

pengembangan

pembudidayaannya dilakukan secara intensif yang disesuaikan dengan
produk akhir yang diinginkan. Produksi, mutu dan kandungan bahan aktif
didalam rimpang kencur ditentukan oleh varietas yang digunakan, cara
budidaya dan lingkungan tempat tumbuhnya (Rostiana, 2007).
Rimpang kencur dikenal masyarakat sebagai bumbu makanan atau
untuk pengobatan, diantaranya batuk, mual, bengkak, bisul dan anti toksin
seperti keracunan tempe bongkrek dan jamur. Selain itu minuman beras
kencur berkhasiat untuk menambah daya tahan tubuh, menghilangkan
masuk angin, dan kelelahan, dengan dicampur minyak kelapa atau alkohol
digunakan untuk mengurut kaki keseleo atau mengencangkan urat kaki.
Komponen yang terkandung di dalamnya antara lain saponin, flavonoid,
polifenol dan minyak atsiri (Winarto, 2007).
Dari rimpang kencur ini dapat diperoleh berbagai macam keperluan
yaitu: minyak atsiri, penyedap makanan, minuman dan obat-obatan.
Berbagai jenis makanan mempergunakan sedikit rimpang atau daun kencur
user
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gado, pecel dan urap. Rimpang kencur yang digerus bersama-sama beras
kemudian diseduh dengan air masak dan diberi sedikit gula atau anggur
dapat digunakan sebagai minuman. Rimpang kencur di pergunakan untuk
meramu obat-obatan tradisional dan mempunyai khasiat obat antara lain
untuk menyembuhkan batuk dan keluarnya dahak, mengeluarkan angin
dari dalam perut (Afrianstini,1990). Kencur digunakan sebagai pemberi
warna, aroma, dan rasa yang khas sehingga bisa menambah niulai estetika
produk. Kencur juga bermanfaat juga bermanfaat untuk menghilangkan
bau amis pada ikan serta membangkitkan selera makan (Saparinto, 2006).
5. Bawang Putih
Menurut Rukmana (1995), bawang putih atau “Garlic” termasuk
salah satu jenis sayuran umbi yang sudah lama dikenal dan ditanam di
berbagai negara dibagian dunia. Bawang putih memiliki manfaat dan
kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia. Bagian utama dan paling
penting dari tanaman bawang putih adalah umbinya. Pendayagunan
bawang selain sudah umum untuk dijadikan bumbu dapur sehari-hari, juga
merupakan bahan obat tradisional yang memiliki multi khasiat. Dalam
industri makanan, umbi bawang putih dijadikan ekstrak, bubuk atau
tepung dan diolah menjadi acar. Dalam sisitematika tumbuhan
(Taksonomi), tanaman bawang putih diklasifikasikan sebagai berikut:
Kingdom
: Plantae (tumbuh-tumbuhan).
Divisi
: Spermatophyta (tumbuhan berbiji).
Sub-divisi
: Angiospermae (berbiji tertutup).
Kelas
: Monocotyledonae (biji berkeping satu).
Ordo
: Liliales (Liliflorae).
Famili (suku) : Liliales
Genus (marga) : Allium.
Spesies (jenis) : Allium sativum L.
Menurut Sugito (1992) bawang putih (Gambar 2.5) termasuk
tanaman rempah yang bernilai ekonomi tinggi karena memiliki beragam
manfaat. Manfaat utama bawang putih adalah sebagai bumbu penyedap
masakan sehingga menimbulkan aroma dan mengundang selera. Di dalam
commit to user
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bawang putih terkandung banyak zat kimia yang bermanfaat. Komposisi
yang terkandung pada bawang putih dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Komposisi Kimia Bawang Putih per 100 gram
Kandungan
Jumlah
Air
66-71 gr
Energi
95-122 kal
Protein
4-7 gr
Lemak
0,2-03 gr
Karbohidrat
23-24 gr
Ca
26-42 mg
P
15-109 mg
K
346 mg
Sumber : Sugito (1992)
Zat-zat kimia yang terdapat pada bawang putih adalah Allisin yang
berperan memberi aroma pada bawang putih sekaligus berperan ganda
membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif karena
mempunyai gugus asam amino para amino benzoat, sedangkan scordinin
berupa senyawa kompleks thioglosida yang berfungsi sebagai antioksidan
(Yuwono, 1991).

Gambar 2.5 Bawang Putih (Harris, 2011)
6. Jeruk Nipis
Menurut Sarwono (1986) jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle)
adalah sejenis buah jeruk yang mengandung air, tapi rasa air buahnya
commit to user
sangat masam, walaupun aromanya sedap. Tanaman ini berbentuk perdu
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kecil, tingginya 1,5 - 3,5 meter. Dahan bulat, cabangnya banyak dan
berduri. Warna kulit batang hijau tua, penuh bintil – bintil kecil yang
berkelenjar. Durinya pendek – pendek, tapi runcing. Helaian daun
berbentuk bulat telur, ujungnya agak tumpul, dan kakinya agak membulat.
Permukaan daun sebelah aatas warnanya hijau tua mengkilat, tapi bagian
bawahnya hijau muda. Baunya beraroma sedap. Tangkai daun bersayap
agak lebar, warnanya persis seperti helaian daunnya.
Menurut Hutapea (1993), air perasan daging buah jeruk nipis dapat
digunakan sebagai obat batuk, obat kulit, dan antiseptik. Buah jeruk nipis
banyak digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan, pengharum
tepung tawar, dan pencuci rambut.
Jeruk nipis sering kali digunakan sebagai pemberi rasa asam alami
dan penghilang bau amis pada ikan. Bahan ini juga bermanfaat bagi tubuh
karena mengandung limonen, linolin asetat, geranil asetat, fellondren,
sitrat, dan asam sitrat (Saparinto, 2006). Kenampakan jeruk nipis dapat
dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Jeruk Nipis (Mujiono, 2011)
7. Ketumbar
Ketumbar (Coriandrum sativum) adalah tumbuhan rempah-rempah
yang populer. Buahnya yang kecil dikeringkan dan diperdagangkan, baik
commit yang
to user
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seperti biji kecil-kecil berdiameter 1-2 mm. Dalam perdagangan obat
dinamakan

fructus coriandri. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai

coriander dan di Amerika dikenal sebagai cilantro. Tumbuhan ini berasal
dari Eropa Selatan dan sekitar Laut Kaspia. Berbagai jenis masakan
tradisional Indonesia kerap menggunakan bumbu berupa biji berbentuk
butiran beraroma keras yang dinamakan ketumbar. Dengan tambahan
bumbu tersebut, aroma masakan akan lebih nyata (Suwandi, 1995).
Ketumbar termasuk jenis tanaman semusim dengan ketinggian
tajuk antara 75-100 cm. Batangnya tidak berkayu, beralur, dan
penampangnya berlubang dengan percabangan dikotomis. Daunnya
majemuk menyirip dan tepi daun berwarna putih. Bunga majemuk
berbentuk payung dengan mahkota berwarna merah muda. Ketumbar
memiliki buah yang berbentuk bulat berwarana hijau dan jika sudah tua
berwana coklat muda. Tanaman ini banyak dijumpai di Mediterania, dan
Indonesia tumbuh didaerah pegunungan. Kandungan kimia alamiah dari
ketumbar ini adalah minyak atsiri yang meliputi koriandrol, alfapinen,
betapinen, simen, terpinen, borneol, geraniol, dan lemak (Winarto, 2003).
Klasifikasi ketumbar menurut Annisa, dkk (2009) adalah:
Kingdom: Plantae
Subkingdom: Tracheobionta
Super Divisio: Spermatophyta
Divisio: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: Rosidae
Ordo: Apiales
Familia: Apiaceae
Genus: Coriandrum
Species: Coriandrum sativum L
Berbagai

jenis

masakan

tradisional

Indonesia

umumnya

menggunakan bumbu berupa biji berbentuk butiran beraroma keras yang
dinamakan ketumbar. Dengan tambahan bumbu tersebut, aroma masakan
akan lebih nyata. Biji ketumbar mengeluarkan rasa seperti jeruk sitrun jika
dihancurkan. Rasanya hangat, gurih, pedas, dan manis-asam seperti jeruk.
Ketumbar adalah sumber commit
vitamintoC,user
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Ketumbar (Gambar 2.7) juga merupakan sumber kalsium, zat besi, dan
magnesium (Kurniawati, 2010).

Gambar 2.7 Ketumbar (Bahalwan, 2008)
8. Kemiri
Kemiri (Aleurites moluccana), adalah tumbuhan yang bijinya
dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri
terutama ditanam untuk bijinya yang setelah diolah sering digunakan
dalam masakan Indonesia dan masakan Malaysia.
Klasifikasi kemiri menurut Ramada (2010) adalah sebagai berikut:
Kingdom: Plantae
Subkingdom: Tracheobionta
Super Divisio: Spermatophyta
Divisio: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: Rosidae
Ordo: Euphorbiales
Familia: Euphorbiaceae
Genus: Aleurites
Species: Aleurites moluccana (L.)
Biji kemiri berwarna putih kekuningan dan dilindungi lapisan keras
dengan kandungan lemak hingga 60%. Lapisan berminyak ini dapat
dimanfaatkan sebagai lilin dan sebagai perawatan rambut. Satu pohon
kemiri akan menghasilkan kira-kira 30-80 kg kacang kemiri, dan minyak
commit to user
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alternatife bahan bakar. Pada awalnya minyak kemiri kerap digunakan
sebagai pengganti minyak tanah untuk menyalakan lampu teplok. Minyak
kemiri juga dipakai untuk membatik. Kemiri memiliki khasiat yang
banyak untuk kesehatan. Biji kemiri yang ditumbuk halus dapat dipakai
untuk mengobati sakit gigi, bisul, meredakan demam, dan mengatasi
bengkak pada sendi tulang. Biji kemiri juga dimanfaatkan sebagai obat
pencahar (Kurniawati, 2010).
Biji buah kemiri banyak digunakan oleh masyarakat untuk bumbu
masak berbagai macam masakan Indonesia. Biji buah kemiri dapat diambil
minyaknya untuk berbagai keperluan bahan industri, misalnya untuk
bahan cat, pernis, sabun, obat-obatan dan kosmetik. Inti biji kemiri
mengandung 60%-66% minyak. Jika inti biji kemiri dipres dalam keadaan
dingin, minyaknya akan berwarna kuning dengan aroma dan rasa yang
menarik, sedangkan jika dalam kondisi panas minyaknya akan berwarna
gelap dengan aroma dan rasa yang tidak enak. Minyak kemiri sangat cepat
mengering dan baik untuk obat pencegah kerotokan rambut. Ampas biji
kemiri mengandung sekitar 8,5% Nitrogen dan lebih dari 4% asam fosfat.
Biji kemiri dapat digunakan mentah dengan penambahan sedikit merica
maupun dibakar dahulu sampai kulitnya terbakar dan dapat dikonsumsi
langsung atau digunakan sebagai pengganti kelapa (Sunanto, 1994).
9. Garam
Garam dapur (NaCl) adalah yang paling umum dan banyak
digunakan untuk mengawetkan hasil perikanan daripada jenis-jenis bahan
pengawet atau tambahan lainnya. Garam dapur diketahui merupakan
bahan

pengawet

yang

paling

tua

digunakan

sepanjang

sejarah

(Hadiwiyoto, 1993).
Garam yang kita kenal sehari-hari, adalah suatu kumpulan
senyawa kimia dengan bagian terbesar terdiri dari natrium klorida (NaCl)
dengan pengotor terdiri dari kalsium sulfat (gips) – CaSO4, Magnesium
sulfat (MgSO4), Magnesium klorida (MgCl2), dan lain-lain. Apabila air
to user
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garam krosok. Oleh karena itu garam dapur hasil penguapan air laut yang
belum dimurnikan banyak mengandung zat-zat pengotor seperti Ca2+, Mg2+,
Al3+, Fe3+, SO42-, I-, Br- (Sulistyaningsih, 2010).
Kriteria mutu garam berdasarkan SNI 0104-1976 meliputi warna,
rasa, bau dan kandungan air dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Syarat Mutu Garam Berdasarkan SNI 0104-1976
Kriteria mutu
Warna
Rasa
Bau
Air

Persyaratan
Putih
Asin
Tidak berbau
Max 5%

Garam dapur adalah sejenis mineral yang lazim dimakan manusia.
Bentuknya kristal putih, seringkali dihasilkan dari air laut. Biasanya garam
dapur yang tersedia secara umum adalah Natrium klorida (NaCl). Garam
sangat diperlukan tubuh, namun bila dikonsumsi secara berlebihan dapat
menyebabkan

berbagai

penyakit,

termasuk

tekanan

darah

tinggi

(hipertensi). Selain itu garam juga digunakan untuk mengawetkan
makanan dan sebagai bumbu. Untuk mencegah penyakit gondok, garam
dapur juga sering ditambahi yodium (Anonimf,2012).
Garam dapur digunakan sebagai bahan pengawet karena bisa
menghambat atau bahkan menghentikan reaksi autolisis, serta dapat
membunuh bakteri yang terdapat dalam bahan makanan. Kemampuannya
menyerap

kandungan

air

yang

terdapat

dalam

bahan

makanan

menyebabkan metabolisme bakteri terganggu akibat kekurangan cairan,
bahkan bakteri mengalami kematian (Saparinto, 2006).
10. Minyak Goreng
Jenis minyak goreng yang digunakan untuk mengoreng keripik
kulit lele, menentukan daya tahan (daya simpan) produk. Oleh karena itu
disarankan untuk menggunakan minyak goreng yang dihasilkan melalui
proses pemurnian (umumnya dibuat oleh pabrik). Menurut Ketaren (1986),
minyak goreng atau minyak kelapa yang dibuat secara tradisional,
commit to user
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disebabkan karena, minyak goreng tradisional dibuat tanpa melalui proses
pemurnian terlebih dahulu.
Syarat mutu minyak goreng menurut SNI 01-3741-1995 dapat
dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Syarat Mutu Minyak Goreng (SNI Nomor 01-3741-1995)
No
Uraian
01. Keadaan : bau, rasa, warna
02. Air
03 Asam lemak bebas
(dihitung sebagai asam
laurat)
04. Bahan Makanan
Tambahan
05. Cemaran Logam
- Besi (Fe)
- Tembaga (Cu)
- Raksa (Hg)
- Timbal (Pb)
- Timah (Sn)
-Seng (Zn)
06 Arsen
07. Angka Peroksida

Satuan
% b/b
% b/b

Persyaratan
Normal
Maks. 0.30
Maks. 0.30

Sesuai SNI 022-M dan Permenkes
No.722/Menkes/Per/IX/88
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
% b/b
% mg 02/gr

Maks. 1,5
Maks. 0,1
Maks. 0,1
Maks. 40
Maks. 0.005
Maks. 40.0
Maks.0,1
Maks. 1

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1995
Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah cita
rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Mutu minyak goreng
ditentukan oleh titik asapnnya, yaitu suhu pemanasan minyak sampai
terbentuk akrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa
gatal pada tenggorokan. Hidrasi gliserol akan membentuk aldehida tidak
jenuh atau akrolein tersebut. Makin tinggi titik asap, makin baik mutu
minyak goreng itu. Titik asap suatu minyak goreng tergantung dari kadar
gliserol bebas. Lemak yang telah digunakan untuk menggoreng titik
asapnya akan turun, karena telah terjadi hidrolisis molekul lemak. Oleh
karena itu untuk menekan terjadinya hidrolisis, pemanasan lemak atau
minyak sebaiknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dari
seharusnya. Pada umumnya suhu penggorengan adalah 177oC-221oC
(Winarno, 2004).
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D. Pengendalian Mutu
Keamanan pangan merupakan prasyarat bagi pangan dan bergizi baik.
Keamanan pangan tidak menyangkut dengan cita rasa ataupun sifat
fungsional yang bagus akan tetapi produk tersebut aman tidak untuk
dikonsumsi. Produk pangan yang baik yaitu produk yang bebas cemaran
biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan
membahayakan kesehatan manusia. Mutu, keamanan pangandipengaruhi oleh
setiap tahapan proses yang dilaluinya sejak dari bahan mentah sampai produk
ditangan konsumen. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan
perlu dilakukan cara-cara pengendalian pada setiap proses penanganan dan
pengolahan pangan (Hariyadi, 2007).
Mutu diputuskan konsumen berdasarkan pengalaman mengenai
kesesuaikan harapan konsumen terhadap produk dengan aktualisasi produk
yang diterima konsumen. Mutu berdasarkan sifat produk dapat ditinjau dari
dua sisi konsumen dan sisi produsen. Konsumen mendefinisikan mutu dengan
sangat subyektif dan abstrak, akibatnya penilaian mutu antara satu konsumen
dengan konsumen lain berbeda. Penilain mutu dari segi produsen diamati
berdasarkan klasifikasi produk secara fisik maupun kimia berdasarkan standar
mutu produk tertentu (Ibrahim 2000).
Pengendalian mutu produk pangan erat kaitannya dengan sistem
pengolahan yang melibatkan bahan baku, proses, pengolahan, penyimpangan
yang terjadi dan hasil akhir. Sebagai ilustrasi, secara internal (citra mutu
pangan) dapat dinilai atas ciri fisik (penampilan: warna, ukuran,bentuk dan
cacat; kinestika: tekstur, kekentalan dan konsistensi; citarasa: sensasi,
kombinasi bau dan cicip) serta atribut tersembunyi (nilai gizi dan keamanan
mikroba). Sedangkan secara eksternal (citra perusahaan) ditunjukkan oleh
kemampuan untuk mencapai kekonsistenan mutu (syarat dan standar) yang
ditentukan oleh pembeli, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengendalian
mutu pangan juga bisa memberikan makna upaya pengembangan mutu
produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen untuk
user
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sederhana, suatu kegiatan pengendalian mutu yang dilakukan suatu pasar
swalayan, yaitu melakukan sortasi berulang-ulang terhadap sayur dan buahbuahan yang diperoleh dari pemasok sebelum siap dijual. Misalnya
penerimaan diidentifikasikan oleh kondisi daun hijau segar dan tidak
kekuningan atau coklat, daun tidak berlubang, batang/tangkai daun tidak
lecet/luka atau patah, tidak berbau yang tidak enak, warna cerah dan
mengkilap, tidak layu dan tidak berserangga/berulat; dan untuk buah-buahan
dicirikan oleh tingkat kematangan optimum, ukuran dan bentuk relatif
seragam, tidak berlubang, tidak cacat fisik dan permukaan menarik
(Hubeis, 1999).
Pengawasan mutu merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat
terpisahkan dengan dunia industri pangan, yaitu dunia usaha yang meliputi
proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk. Industri mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan pangawasan mutu, karena hanya produk
hasil industri yang bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yaitu
masyarakat konsumen umum. Kriteria mutu adalah sebagian dari unsur-unsur
mutu yang dipilih untuk menentukan standar mutu produk. Kriteria mutu
hanya dipilih sifat, faktor, atau parameter mutu yang tinggi tingkat
relevansinya dengan mutu serta mudah dan cepat dapat diukur. Dalam
memilih sifat-sifat atau faktor pada komoditas yang dijadikan kriteria mutu
ada beberapa pedoman yaitu sifat atau faktor itu mempunyai relevansi yang
besar terhadap mutu, prosedur pengamatan atau analisa sederhana baik cara
maupun peralatannya, dan dapat dilaksanakan dengan cepat (Soekarto, 1990).
Langkah- langkah perbaikan mutu tidak terdapat dalam sistem ISO,
GMP maupun HACCP. Oleh karena itu banyak industri yang menetapkan
sendiri langkah-langkah perbaikan mutu sesuai dengan kebutuhan yang
diinginkan. Tenner dan Detoro (1992) mengemukakan enam langkah
perbaikan mutu yang terus menerus sebagai berikut:
1. Medefinisikan masalah dalam konteks proses
2. Identifikasi dan dokumentasi proses
commit to user
3. Mengukur kerja
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4. Memahami mengapa suatu masalah dalam konteks proses terjadi
5. Mengembangkan dan menguji ide-ide
6. Implementasi solusi dan evaluasi
E. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Definisi rencana HACCP berdasarkan pedoman BSN 1004-2002
adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP untuk
menjamin pengendalian bahaya yang nyata bagi keamanan pangan pada
bagian rantai pangan yang sedang dipertimbangkan. Rencana HACCP
merupakan panduan penyusunan sistem bagi badan usaha yang bermaksud
menerapkan sistem HACCP secara sistematik, benar, teliti, dan realistis
sehingga menjadikan penerapan sistem HACCP tersebut sebagai suatu sistem
yang efektif dan efisien penerapannya. Rencana HACCP biasa disebut
dengan istilah lain, yaitu Rencana Kerja Jaminan Mutu (RKJM) atau panduan
mutu. Dokumen ini bertujuan sebagai panduan bagi badan usaha untuk
mengembangkan sistem HACCP-nya (BSN, 1998).
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah suatu system
jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa
bahaya dapat timbul pada tahapan produksi, akan tetapi dapat dilakukan
pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut. Kunci utama HACCP
adalah

antisipasi

bahaya

dan

identifikasi

titik

pengawasan

yang

mengutamakan tindakan pencegahan daripada mengandalkan pengujian
produk akhir. Sistem ini bukan merupakan jaminan keamanan pangan yang
tanpa resiko akan tetapi dirancang untuk meminimalisir resiko bahaya
keamanan pangan. Sistem ini juga dianggap sebagai proteksi bahan baku dan
proses produksi terhadap kontaminasi bahaya-bahaya (Winarno, 2002).
HACCP

merupakan

suatu

sistem

yang

dilakukan

untuk

mengidentifikasi bahaya tertentu dan tindakan pencegahan yang perlu
dilakukan untuk pengendaliannya. Menurut Taheer (2005) sistem ini terdiri
dari tujuh prinsip sebagai berikut:
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1. Prinsip 1 : Mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan
produksi pangan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan,
pengolahan di pabrik dan distribusi, sampai kepada titik produk pangan
dikonsumsi.

Peningkatan

kemungkinan

terjadinya

bahaya

dan

menentukan tindakan pencegahan, untuk pengendaliannya.
2. Prinsip 2 : Menentukan titik atau tahap prosedur operasional yang dapat
dikendalikan

untuk

menghilangkan

bahaya

atau

mengurangi

kemungkinan terjadi bahaya tersebut. CCP (Critical Control Point)
berarti setiap tahapan di dalam produksi pangan dan / atau pabrik yang
meliputi sejak bahan baku yang diterima, dan / atau diproduksi, panen,
diangkut, formulasi, diolah, disimpan dan lain sebagainya.
3. Prinsip 3 : Menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin
bahwa CCP berada.
4. Prinsip 4 : Menetapkan sistem pemantauan pengendalian (monitoring)
dari CCP dengan cara pengujian atau pengamatan.
5. Prinsip 5 : Menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil
pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali.
6. Prinsip 6 : Menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian
tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem
HACCP berjalan efektif.
7. Prinsip 7 : Mengembangkan dokumentasi mengenai semua prosedur dan
pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya.
Sebelum menerapkan HACCP untuk setiap sektor rantai pangan,
sektor tersebut harus telah menerapkan Prinsip Umum Higiene Pangan dari
Codex, Pedoman Praktis dari Codex yang sesuai, serta peraturan keamanan
pangan terkait, Tanggung jawab manajemen adalah penting untuk
menerapkan sistem HACCP yang efektif. Selama melaksanakan identifikasi
bahaya, penilaian dan pelaksanaan selanjutnya dalam merancang dan
menerapkan sistem HACCP, harus dipertimbangkan dampak dan bahan baku,
bahan tambahan, cara pembuatan pangan yang baik, peran proses pengolahan
commit
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katagori konsumen yang berkepentingan dan bukti-bukti epidemis yang
berkaitan dengan keamanan pangan. Maksud dari sistem HACCP adalah
untuk memfokuskan pada Titik Kendali Kritis (CCPs). Perancangan kembali
operasi harus dipertimbangkan jika terdapat bahaya yang harus dikendalikan,
tetapi tidak ditemukan TKK (CCPs). HACCP harus diterapkan terpisah untuk
setiap operasi tertentu. TKK yang diidetitifikasi pada setiap contoh yang
diberikan dalam setiap Pedoman praktek Higiene dari Codex mungkin bukan
satu-satunya yang diidentifikasi untuk suatu penerapan yang spesifik atau
mungkin berbeda jenisnya. Penerapan HACCP harus ditinjau kembali dan
dibuat perubahan yang diperlukan jika dilakukan modifikasi dalam produk,
proses atau tahapannya. Penerapan HACCP perlu dilaksanakan secara
fleksibel, dimana perubahan yang tepat disesuaikan dengan memperhitungkan
sifat dan ukuran dari operasi (Daniel, 1998).
Konsep HACCP merupakan suatu metode manajemen keamanan
pangan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang
sudah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi hazard (bahaya) yang
kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam rantai persediaan
makanan, dan

tindakan pengendalian ditempatkan untuk mencegah

munculnya hazard tersebut. HACCP merupakan akronim yang digunakan
untuk mewakili suatu sistem hazard dan titik kendali kriti (Hazard analysis
and critical control point). HACCP merupakan suatu sistem manajemen
keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan
pencegahan. Identifikasi letak suatu hazard yang mungkin akan muncul di
dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat
ditempatkan sebagaimana mestinya. Hal ini untuk memastikan bahwa
keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan
ketergantungan pada metode tradisional seperti inspeksi dan pengujian
(Habibie, 2010).
Ada tujuh prisip yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan dalam
penerapan HACCP. Prinsip pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya
commit to
user pada semua tahap, dari bahan
yang berhubungan dengan produksi
makanan
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dasar, prosesing, manufacturing, dan distribusinya, hingga dikonsumsi.
Prinsip kedua adalah menetukan titik-titik kritis pengendalian (Critical
Control Point/ CCP), prosedur atau langkah-langkah operasional yang dapat
dikendaliakn untuk menghilangkan bahaya atau memperkecil kemungkinan
terjadinya bahaya. Langkah-langkah berarti setiap tahap dalam produksi
makanan termasuk bahan dasar, penerimaan dan produksinya, pemanenan,
transport, formulasi, pengolahan, penyimpanan. Prinsip ketiga adalah
menentukan target dan toleransi yang harus dicapai untuk menjamin bahwa
titik-titik kritis (CCP) dapat dikendalikan. Prisip keempat, mementukan
sistem monitoring untuk menjamin kontrol terhadap titik-titik kritis dengan
cara pengujian yang terjadwal atau dengan observasi. Prinsip kelima adalah
menentukan tindakan korektif yang diambil bila monitoring menunjukkan
bahwa titik-titik kritis tertentu tidak dapat dikendalikan. Prinsip keenam
adalah menentukan prosedur untuk verifikasi yang meliputi pengujian
tambahan dan prosedur untuk menjamin bahwa HACCP bekerja secara
efektif. Prisip ketujuh adalah membuat dokumentasi menyangkut seluruh
prosedur dan catatan yan sesuai dengan prinsip-prinsip ini serta aplikasinya
(Hedert, 2001).
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Akhir ini dilaksanakan mulai Bulan April 2012
sampai bulan Juli 2012 di Usaha Kecil Menengah “UKM KARMINA”
dengan produk olahan makanan yang berbahan baku ikan lele yang beralamat
di Kampung Lele, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
dan di Laboratorium Pusat, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

B. Tahapan Pelaksanaan
1. Pengumpulan Data secara Langsung
a) Wawancara
Yaitu melaksanakan wawancara secara langsung selama proses
pengolahan mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir.
b) Observasi
Yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai kondisi dan
kegiatan pada pembuatan keripik kulit lele.
2. Pengumpulan Data secara Tidak Langsung
a) Studi Pustaka
Yaitu mencari dan mempelajari pustaka mengenai permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
b) Dokumentasi dan Data - Data
Yaitu mendokumentasikan dan mencatat data atau hasil - hasil yang
ada pada pelaksanaan kegiatan.
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C. Analisis Produk Akhir
Tabel 3.1 Metode Analisis Uji Persyaratan Mutu Keripik Kulit Lele
“KARMINA”
Jenis Analisis
Kadar air
Kadar abu
Asam lemak bebas dihitung
sebagai asam laurat
Protein
Total bakteri

Metode
Thermogravitimetri (Sudarmadji, dkk, 1997)
(Sudarmadji, dkk, 1997)
(Sudarmadji, dkk, 1997)
(Sudarmadji, dkk, 1997)

SNI. 2045-1987

D. Metode Penetapan CCP
Identifikasi Bahaya (Fisik, Kimia, Mikrobiologis)

CCP
Batas kritis CCP

Pemantauan CCP

Bila terjadi penyimpangan

Tindakan koreksi

Tindakan verifikasi

Dokumentasi.
Gambar 3.1 Langkah Penyusunan dan Implementasi Sistem HACCP
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CCP DECISION TREE
BAHAN BAKU
Apakah bahan mentah mungkin mengandung bahan berbahaya
(mikrobiologi/kimia/fisik)
Ya

Tidak

Bukan CCP

Apakah penanganan / pengolahan (termasuk cara mengkonsumsi)
dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya
Ya

Bukan CCP

Tidak

CCP

Gambar 3.2 Decision Tree Untuk Penetapan CCP Pada Bahan
Baku

CCP DESSISSION TREE
Setiap Tahap Proses

P1

Apakah ada upaya pencegahan pada tahap tersebut atau
tahap berikutnya terhadap bahaya yang di identifikasi?
Ya

P2

Tidak

Apakah tahap ini khusus ditujukan untuk menghilangkan
atau mengurangi bahaya sampai batas aman?

Tidak

P3

Ya

CCP

Apakah Kontaminasi bahaya dapat terjadi / meningkat
sampai melebihi batas?
Ya

P4

CCP

Tidak

Bukan CCP

Apakah tahap Proses Selanjutnya dapat menghilangkan /
mengurangi bahaya sampai batas aman?

Ya
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu adalah suatu sistem yang mengidentifikasi bahaya
spesifik yang mungkin timbul dan cara pencegahannya untuk mengendalikan
bahaya tersebut (Ahza, 1996).
Pengendalian mutu produk pangan erat kaitannya dengan sistem
pengolahan yang melibatkan bahan baku, proses, pengolahan, penyimpangan
yang terjadi dan hasil akhir. Pengendalian mutu pangan juga bisa
memberikan makna upaya pengembangan mutu produk pangan yang
dihasilkan oleh perusahaan atau produsen untuk memenuhi kesesuaian mutu
yang dibutuhkan konsumen. Pengendalian mutu menurut Kadarisman (1999),
adalah teknik-teknik dan kegiatan-kegiatan operasional yang digunakan untuk
memenuhi persyaratan mutu. Pengendalian mutu meliputi monitoring suatu
proses,

melakukan

tindakan

koreksi

bila

ada

ketidaksesuaian

dan

menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik pada tahapan
rangkaian mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis.
1. Pengendalian Mutu Bahan Baku Keripik Kulit Lele
Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik kulit lele
harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk mengevaluasi
bahan baku yang digunakan dan dibandingkan dengan persyaratan yang
telah ditetapkan UKM KARMINA maka dilakukan evaluasi mutu bahan
baku. Evaluasi dilakukan dengan pengujian secara organoleptik terhadap
masing-masing bahan baku. Pengujian organoleptik meliputi warna, aroma
dan kenampakan.
Bahan baku utama pada proses pembuatan keripik kulit lele
KARMINA adalah kulit lele yang segar dan bersih. Bahan baku kulit lele
dalam proses pembuatan keripik kulit lele diperoleh dari limbah produksi
abon lele di UKM KARMINA. Lele yang digunakan dalam proses yaitu
commit to user
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lele lokal dengan berat rata-rata 0,5-1,5 kg sehingga kulitnya cukup lebar.
Lele didapat dari petani lele di desa Kampung Lele yang memang di
budidayakan disekitar UKM oleh masyarakat desa dan sudah bekerjasama
dengan UKM KARMINA sehingga lele yang dipasok sudah memenuhi
ukuran yang ditetapkan. Penyertoran lele dari petani dilakukan bergiliran
sehingga bahan baku lele selalu tersedia. Namun kulit lele belum memiliki
persyaratan dalam SNI, sehingga mutu dari kulit lele tidak dapat
dibandingkan dengan persyaratan mutunya. Hasil evaluasi mutu kulit lele
yang digunakan dalam proses pembuatan keripik kulit lele KARMINA
dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Hasil Pengujian Organoleptik Kulit Lele pada Pembuatan
Keripik Kulit Lele KARMINA
No. Uji Organoleptik
Hasil Uji
1.
Kenampakan
Utuh, segar
2.
Aroma
Bau khas ikan segar / amis
3.
Kebersihan
Bersih
4.
Warna
Kulit cemerlang / mengkilat
Pengendalian mutu kulit lele di UKM KARMINA dilakukan secara
visual oleh para pekerja setiap kali proses. Spesifikasi kulit lele yang
dipilih dari ikan lele antara lain kulit lele dengan kriteria yang baik dan
memenuhi syarat yaitu meliputi kenampakan dan kebersihan (Gambar
4.1). Untuk spesifikasi kulit lele atau karakteristik kulit lele yang baik serta
pengendalian mutunya, dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Kulit Lele
Uraian
Parameter
Batas Kritis
Prosedur
Tindakan
Pengendalian
Koreksi
- Dilakukan
- Dilakukan
Bahan Baku : - Besar badan - Kulit lele
lele
rusak,
pembersihan
pembersihan
Lele
- Kulit halus,
busuk
- Pemisahan
kembali
tidak busuk
- Terdapat
dan
- Pembuangan
(cacat),
kotoran
pemotongan
bagian yang
bebas dari
secara tepat
rusak
penyakit dan
- Dijaga
kotoran
kebersihan
commit to user
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Pengendalian mutu kulit lele yang dilakukan UKM KARMINA
sudah baik, mulai proses pemisahan kulit dari daging dan kepala lele serta
proses pemotongan kulit lele. Pemisahan dan pemotongan dilakukan
dengan teliti dan tepat agar didapat kulit lele yang berkualitas baik. Selain
itu, proses pencucian juga menentukan kualitas kulit lele. Air yang
digunakan dalam proses pencucian menggunakan air bersih yang mengalir
dari pipa. Meskipun air yang digunakan bersih, tetapi perlu dilakukan
pengendalian mutu secara fisik untuk menghindari cemaran dari kotoran
maupun lumut. Tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan cara
memasang kain penyaring pada ujung pipa air.

Gambar 4.1 Kulit Lele
Selanjutnya adalah evaluasi mutu terhadap bahan baku tambahan
dalam proses pembuatan keripik kulit lele. Bahan baku tambahan atau
sering disebut bahan tambahan merupakan bahan yang digunakan sebagai
penunjang dalam proses pembuatan produk. Bahan tambahan yang
digunakan dalam proses pembuatan keripik kulit lele KARMINA adalah
tepung tapioka, tepung beras, jahe, kencur, kemiri, ketumbar, bawang
putih, jeruk nipis, garam dan minyak goreng. Pada Tabel 4.3 dituliskan
pengendalian mutu dari bahan tambahan yang digunakan dalam proses
commit to user
pembuatan keripik kulit lele.

38
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Tabel 4.3 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Bahan Tambahan Keripik
Kulit Lele
Uraian
Tepung
tapioka
dan
tepung
beras

Parameter
- Butiran tidak
menggumpal,
kering
- Kenampakan
bersih, putih
dan halus
Rimpang
segar, tidak
cacat/ busuk

Prosedur
Pengendalian
- Butiran
Dilakukan
menggumpal pembersihan
- Terdapat
dan
kotoran
pengayakan
Batas Kritis

Rimpang
busuk, cacat

Pemilihan
rimpang
yang baik

- Terdapat
kotoran
- Warna tidak
putih bersih

Pemilihan
bahan yang
baik

- Busuk
- Biji tidak
penuh

Pemilihan
bahan yang
baik

- Bulat, segar,
yidak cacat
- Tidak
ditumbuhi
jamur
- Bentuk utuh,
Kemiri
tidak pecah
dan
ketumbar - Bebas benda
asing

- Busuk, tidak
segar
- Ditumbuhi
jamur

Pemilihan
bahan yang
baik

- Tidak utuh,
butiran pecah
- Terdapat
kotoran

Pemilihan
bahan yang
baik

Minyak
goreng

- Minyak
keruh
- Terdapat
endapan,
gumpalan

Pemilihan
bahan yang
baik

Jahe dan
kencur

Garam

Putih, bersih,
bebas kotoran

Bawang
putih

- Bersih, tidak
busuk
- Masih tertutup
kulit

Jeruk
nipis

Cairan jernih,
tidak
menggumpal/
tidak ada
endapan
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Tindakan Koreksi
- Dilakukan sortasi
ulang dan
pengecekan visual
- Penyimpanan yang
baik, tidak lembab
- Dilakukan sortasi
ulang dan
pengecekan visual
- Penyimpanan yang
baik
- Dilakukan sortasi
ulang dan
pengecekan visual
- Penyimpanan yang
baik
- Dilakukan sortasi
ulang dan
pengecekan visual
- Penyimpanan yang
baik
- Dilakukan sortasi
ulang dan
pengecekan visual
- Penyimpanan yang
baik
- Dilakukan sortasi
ulang dan
pengecekan visual
- Penyimpanan yang
baik
- Menggunakan
minyak kualitas baik
- Penyimpanan yang
baik, ditempat
bersih
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Bahan tambahan yang pertama yaitu tepung tapioka dan tepung
beras yang dibeli dari toko langganan. Tepung tapioka berperan dalam
proses pembuatan keripik kulit lele yaitu sebagai bahan pengembang
keripik serta perekat bahan karena mengandung pati. Sedangkan tepung
beras memperbaiki tekstur dan merenyahkan keripik. Tepung yang
digunakan (Gambar 4.2) dalam pembuatan keripik kulit lele KARMINA
dilihat dari butiran yang tidak menggumpal / halus, aroma normal,
kebersihan dari kotoran dan warna yang putih bersih sudah memenuhi
kualitas tepung yang baik sebagai bahan keripik. Pengendalian mutu
tepung beras dan tepung tapioka dilakukan dengan cara pembersihan dan
pengayakan untuk menghilangkan kotoran dan tepung yang menggumpal.
Selain itu dilakukan kerjasama dengan toko langganan sehingga didapat
tepung baru dengan kualitas yang baik. UKM KARMINA juga selalu
membeli tepung untuk sekali produksi, sehingga tidak melakukan
penyimpanan tepung dalam jangka lama yang dapat menyebabkan
kerusakan.

Gambar 4.2 Tepung Tapioka dan Tepumg Beras
Bahan bumbu-bumbu yang dihaluskan yaitu jahe, kencur, garam,
bawang putih, jeruk nipis, kemiri, dan ketumbar yang dibeli dari pasar

user KARMINA. Pembelian tidak
tradisional yang dekat commit
dengan toUKM
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dilakukan dalam jumlah besar untuk menghindari penumpukan bahan serta
menjaga kualitas bumbu agar tetap baru dan segar. Penggunaan bumbu
berfungsi sebagai penguat rasa serta memberi warna pada produk keripik.
Jahe dan kencur yang digunakan UKM KARMINA mempunyai rimpang
yang besar, tidak busuk, segar dan rimpang yang sedikit cacat tetap
digunakan. Jahe mampu menghilangkan bau amis pada kulit lele,
sedangkan kencur dapat memberi warna pada keripik.
Pengendalian mutu rimpang jahe dan kencur seharusnya
menggunakan rimpang jahe yang besar, segar, tidak busuk dan tidak cacat
serta dilakukan pembuangan untuk rimpang yang kurang baik. Proses
pengupasan kulit dan pencucian rimpang jahe dan kencur di UKM
KARMINA sudah baik, karena jika masih terdapat sisa kulit pada rimpang
akan mempengaruhi warna dari bumbu. Dilakukan pengupasan secara
benar pada rimpang jahe dan kencur untuk menghindari kontaminasi,
karena kulit rimpang merupakan bagian luar yang rentan terhadap kotoran.
Selain itu, dilakukan pencucian setelah pengupasan dengan air bersih yang
mengalir. Pencucian berfungsi membersihkan kotoran yang melekat pada
daging rimpang jahe dan kencur dengan menggosok rimpang secara
perlahan.
Garam sebagai pemberi rasa gurih pada keripik kulit lele
KARMINA dipilih yang beryodium, bersih, berwarna putih dan bebas dari
kotoran. Di UKM KARMINA penyimpanan garam diletakkan langsung
pada lantai. Pemilihan garam yang dilakukan UKM KARMINA sudah
sesuai standar yang ditentukan, tetapi seharusnya penyimpanan garam
dilakukan pada tempat yang bersih, kering dan jauh dari kotoran.
Sedangkan

penyimpanan

dilantai

akan

memudahkan

terjadinya

kontaminasi langsung dan cemaran fisik.
Bawang putih yang digunakan UKM KARMINA dipilih bawang
yang masih bertungkul, tidak busuk dan berwarna putih. Dilakukan
pengupasan pada bawang putih untuk mendapatkan daging yang baik dan
commit
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pencucian dengan air bersih yang mengalir untuk membersihkan daging
dari kulit ari dan kotoran. Pencucian dilakukan dengan bersih karena jika
tidak kulit ari yang masih tersisa akan menyebabkan bumbu halus kurang
bersih. Bawang putih yang digunakan UKM KARMINA bisa dilihat pada
Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Bawang Putih
Jeruk nipis berfungsi sebagai penyedap dan penghilang bau amis
pada kulit lele. Jeruk nipis yang digunakan UKM KARMINA memiliki
bentuk bulat, hijau segar, tidak cacat dan bersih. Pengendalian mutu jeruk
nipis yang dilakukan UKM KARMINA sudah memenuhi standar jeruk
nipis yang baik. Dilakukan pencucian jeruk nipis dengan air bersih yang
mengalir meskipun jeruk yang digunakan sedikit. Penyimpanan jeruk
dilakukan dirak dalam keadaan kering / tidak lembab sehingga
meminimalkan dari kontaminasi fisik dan mikroba.
Kemiri yang digunakan UKM KARMINA berwarna coklat tetapi
tidak semuanya masih utuh. Pengendalian mutu kemiri dalam pembuatan
keripik kulit lele belum diterapkan secara baik. Seharusnya kemiri yang
digunakan berwarna coklat, bersih dan utuh / tidak pecah-pecah.
Sedangkan ketumbar yang digunakan sudah baik yaitu bulatan-bulatannya
commit
to user
masih utuh dan bersih dari
kotoran
maupun jamur. Penyimpanan kemiri
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dan ketumbar dalam

plastik bersih dan dapat diikat sehingga

meminimalkan dari kontaminasi.
Minyak goreng yang digunakan berasal dari langganan yang selalu
mengantar minyak dalam derigen-derigen ke UKM KARMINA. Minyak
goreng yang digunakan adalah merk Bimoli dan tidak menggunakan
minyak curah. Dilakukan penampungan minyak goreng yang akan
digunakan untuk proses selama seminggu. Pemilihan minyak goreng
diserahkan kepada pemasok yang sudah dipercaya, sehingga minyak yang
dikirim adalah minyak dengan kualitas yang baik dan baru. Minyak goreng
yang berkualitas mempunyai warna jernih, bersih dan tidak menggumpal /
terdapat endapan. Pengendalian mutu minyak goreng selalu diganti setelah
tiga sampai empat kali proses penggorengan yang menjadikan minyak
berwarna coklat kehitaman. Seharusnya minyak selalu diganti setiap dua
kali proses penggorengan sehingga warna tidak terlalu pekat. Minyak
goreng yang digunakan bisa dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Minyak Goreng
2. Pengendalian Mutu Proses Produksi Keripik Kulit Lele
Evaluasi proses dimaksudkan untuk mengevaluasi proses yang
berlangsung pada pembuatan keripik kulit lele dan dibandingkan dengan
persyaratan yang telah ditetapkan oleh UKM Karmina. Keripik kulit lele
to user
adalah kulit lele yang commit
diawetkan
dengan proses penggorengan dan
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ditambah bumbu-bumbu tertentu. Produk yang dihasilkan merupakan
keripik dengan lapisan tepung tipis yang renyah.
Lele dibersihkan

Kulit dipisahkan dari kepala dan daging lele

Dicuci

Dipotong menjadi beberapa bagian

Dicuci

Bawang
putih,garam, jahe,
kencur, kemiri,
ketumbar, jeruk

nipis

Direndam dalam bumbu yang dihaluskan (15’ menit)
Campuran tepung
beras dan tepung
tapioka

Ditepungi

Digoreng hingga kecoklatan

Ditiriskan

Dikemas

Keripik Kulit Lele
Gambar 4.5 Diagram Alir Proses Keripik Kulit Lele
Pengendalian mutu proses dalam sistem standar jaminan mutu
mencakup seluruh faktor yang berdampak terhadap proses seperti
parameter proses, peralatan,
commitbahan,
to userpersonil dan kondisi lingkungan
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proses. Proses produksi pembuatan keripik kulit lele melalui beberapa
tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. Spesifikasi dan
pengendalian mutu proses produksi keripik kulit lele dijelaskan pada
Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Produksi Keripik
Kulit Lele
Uraian

Parameter

Batas Kritis

Pembersihan - Lele besar, kulit - Kulit rusak
lebar, kulit halus, - Terdapat kotoran
tidak rusak
- Bebas dari
kotoran (lumpur)
Pemisahan

Pencucian I
Pemotongan

Pencucian II

Perendaman
dalam bumbu
halus

- Kulit terpisah
- Daging, sirip dan
dari kepala dan
ekor masih terikut
dagingnya
pada kulit
- Gunting dan tang
berkarat
Bersih, bebas
Terdapat kotoran,
dari kotoran
darah
Pengecilan
- Gunting dan tang
ukuran kulit
berkarat
sesuai lebar kulit - Kulit terlalu
panjang
Bersih dari
Terdapat kotoran,
bekas darah dan darah
kotoran
- Bumbu merata
Bumbu tidak
- Bumbu meresap merata
dalam kulit

Penepungan (tepung
tapioka dan tepung beras)
Penggorengan -

Penirisan

Pencampuran
tepung merata
Tepung melekat
pada kulit
Keripik matang
Warna keripik
merata kuning
kecoklatan

-

- Keripik kering - Tekstur renyah Pengemasan Kemasan plastik,
rapi dan rapat

Prosedur
Tindakan Koreksi
Pengendalian
- Menggunakan air bersih - Dilakukan penyaringan air
- Dijaga kebersihan tempat
dan mengalir
pencucian
- Pengecekan visual
- Pembuangan kulit cacat
- Menggunakan gunting - Dijaga kebersihan alat
yang tajam dan bersih - Menggunakan alat yang
- Ketepatan pemotongan tidak berkarat
- Pengecekan visual
- Menggunakan air bersih
dan mengalir
- Menggunakan gunting dan tang yang tajam
dan bersih
- Ketepatan pemotongan - Menggunakan air bersih
dan mengalir

Dilakukan penyaringan air
Menjaga kebersihan alat,
menggunakan alat yang tidak
berkarat dan tajam
Pengecekan visual
Dilakukan penyaringan air

- Lama perendaman ± 15 - Penggunaan bumbu yang
menit
baik, halus merata
- Formulasi, kehalusan - Pengecekan visual
bumbu
- Formulasi yang tepat
Tepung kurang
- Formulasi tepung
- Penggunaan tepung yang
merata
- Kulit dilebarkan /
baik
Kulit terlipat
tidak terlipat
- Pengecekan visual
- Formulasi yang tepat
Keripik belum
- Lama penggorengan, - Penggunaan minyak yang
matang
±15 menit
baik
Gosong
- Keripik diangkat setelah- Pengaturan waktu
warna kuning
penggorengan
kecoklatan
- Pengecekan visual
Banyak minyak - Tempat kering
- Kebersihan alat
Tekstur lembek - Spiner bersih
- Pengecekan visual
- Kurang rapat
Ketepatan laminasi
- Laminasi yang tepat
- Keripik commit
panas to user
- Keripik sudah dingin
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Proses pembuatan keripik kulit lele meliputi tahapan sebagai
berikut :
a. Pembersihan
Proses pertama dalam pembuatan keripik kulit lele adalah
pembersihan, bahan baku lele tidak disortasi karena kualitas dan
besarnya sudah ditentukan oleh petani lele. Pembersihan adalah proses
pertama yang dilakukan dalam pembuatan keripik kulit lele untuk
mendapatkan lele yang bersih. Pembersihan bertujuan untuk
membersihkan seluruh bagian luar lele dari lumpur, rumput, lendir
dan kotoran lain yang masih menempel pada tubuh lele. Dalam
pembuatan keripik kulit lele KARMINA pembersihan dilakukan
secara manual dengan air bersih yang mengalir dari pipa PDAM dan
dilakukan setelah lele diperoleh dari para petani lele sebelum proses
pengolahan berlangsung.
Air yang digunakan UKM KARMINA sudah memenuhi
standar air yang bersih, tetapi masih diperlukan pengendalian mutu air
agar terhindar dari kontaminasi fisik. Seharusnya UKM KARMINA
melakukan pengendalian mutu pada air yang digunakan dengan
memasang kain penyaring pada bibir kran / pipa. Selain itu kolam
pembersihan lele harus tetap dijaga kebersihannya. Kolam tempat
pembersihan lele bisa dilihat pada Gambar 4.6a dan pembersihan lele
pada Gambar 4.6b.

commit to user
Gambar 4.6a Kolam Tempat Pembersihan Lele
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Gambar 4.6b Pembersihan Lele
b. Pemisahan
Setelah lele dibersihkan dan diperoleh lele yang baik, tahap
selanjutnya adalah pemisahan kulit lele dari kepala, daging dan
siripnya. Daging lele diolah menjadi abon lele, sedangkan kulit dan
sirip lele diolah menjadi produk keripik. Dalam proses pemisahan
daging dengan kulit lele ini menggunakan alat sederhana yaitu
penjepit (tang) dan gunting. Tahap pertama dalam pemisahan yaitu
memotong bagian kulit dibawah kepala secara melingkar dan
memotong bagian sirip serta ekor. Kemudian menjepit kulit badan
menggunakan penjepit dan ditarik hingga semua kulit terkelupas.
Pemisahan kulit lele dari kepala dan daging dilakukan dengan
tepat dan penuh ketelitian. Kulit terkelupas bersih dan tidak merusak
permukaannya. Jika daging masih menempel pada kulit lele akan
menjadikan keripik kulit lele semakin tebal dan agak empuk. Karena
hanya menggunakan alat yang sederhana dan masih manual dengan
tenaga manusia, maka pada proses ini dibutuhkan ketrampilan yang
lebih untuk menghasilkan pemisahan yang maksimal. Selain itu
peralatan yang digunakan selalu dibersihkan sebelum dan sesudah
proses dengan air bersih tetapi alat yang digunakan sedikit berkarat.
Penyimpanan alat di UKM KARMINA diletakkan didalam ember
commit to user
bekas tempat lele.
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Seharusnya penyimpanan peralatan dilakukan ditempat kering
dan terpisah dari peralatan lain agar terjaga kebersihannya. Selain itu
penjepit dan gunting juga selalu diganti setiap kali sudah berkarat.
Proses pemisahan kulit lele dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Pemisahan Kulit Lele
c. Pencucian Tahap I (pembersihan sisa darah)
Proses pencucian kulit lele dilakukan dua tahap: pencucian
pertama setelah pemisahan dengan daging dan pencucian sebelum
dibumbui. Pada tahap ini merupakan proses pencucian tahap pertama
yaitu pencucian dilakukan pada kulit lele yang sudah dipisahkan dari
dagingnya. Kulit lele dicuci menggunakan air bersih yang mengalir
dari pipa PDAM dengan maksud untuk menghilangkan kotorankotoran yang masih melekat maupun bekas darah yang ada selama
proses pemisahan dari dagingnya. Kebersihan kulit dari kotoran dan
darah akan mempermudah pemotongan. Untuk mendapatkan mutu
yang baik, hal yang perlu diperhatikan atau dikendalikan adalah air
yang digunakan serta kebersihan setelah pencucian.
d. Pemotongan
Setelah kulit lele dibersihkan dari sisa darah kemudian
dilakukan pemotongan. Proses pemotongan kulit lele dilakukan

commit toukuran
user kulit lele agar tidak terlalu
dengan tujuan memperkecil
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panjang dan lebar sehingga mempermudah dalam proses selanjutnya.
Kulit lele dipotong menggunakan gunting menjadi beberapa bagian
yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran kulit lele.
Proses pemotongan (Gambar 4.8) dilakukan dengan alat yang
bersih dan tidak berkarat. Semua peralatan dalam pemotongan selalu
dicuci sebelum dan setelah digunakan dengan air bersih dan
dikeringkan. Penyimpanan alat seharusnya dipisahkan dengan alat lain
agar terjaga kebersihannya.

Gambar 4.8 Pemotongan Kulit Lele
e. Pencucian Tahap II
Pencucian kedua dilakukan setelah kulit lele dalam ukuran
yang lebih kecil. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan
kotoran yang masih melekat pada kulit. Kulit lele harus sudah bersih
dari kotoran, darah maupun lendir sebelum dilakukan proses
pembumbuan. Pencucian dilakukan pada seluruh bagian kulit lele
dengan air bersih yang mengalir, kemudian lele ditempatkan pada
wadah berlubang untuk meminimalkan air sisa pencucian. Dilakukan
pengendalian air yang digunakan agar sesuai standar air bersih. Kulit
yang sudah bersih dapat langsung direndam dalam bumbu untuk
commit to user
meminimalkan kontaminasi.
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f. Perendaman Dalam Bumbu
Setelah kulit lele bersih, tahap selanjutnya yaitu perendaman
dalam bumbu yang sudah dihaluskan dengan blender. Bumbu-bumbu
terdiri dari bawang putih, jahe, garam, jeruk nipis, ketumbar dan
kemiri. Dalam proses pemblenderan tidak dilakukan penambahan air.
Perendaman dalam bumbu ini bertujuan untuk memberi rasa pada
kripik kulit lele dan sebagai penghilang bau amis pada kulit lele.
Perendaman dengan bumbu halus ini dilakukan dengan cara
merendam kulit lele dalam bumbu halus dan meratakan bumbu pada
semua bagian agar bumbu meresap. Proses perendaman dilakukan
secara manual dengan tangan selama 15 menit dalam baskom plastik,
kulit diremas-remas perlahan sebelum didiamkan untuk membuka
kulit yang mungkin terlipat. Proses pembumbuan dilakukan dilantai
yang beralas tikar. Pengendalian proses pembumbuan seharusnya
bumbu yang sudah dihaluskan dijaga agar terhindar dari kotoran dan
proses dilakukan ditempat yang jauh dari kontaminasi fisik. Bumbu
yang sudah dihaluskan dapat dilihat pada Gambar 4.9a dan proses
perendaman bumbu pada Gambar 4.9b.

Gambar 4.9a Bumbu Halus

Gambar 4.9b Perendaman Bumbu

g. Penepungan (pelapisan tepung)
Penepungan dilakukan setelah kulit lele direndam dalam
bumbu. Proses penepungan bertujuan untuk melapisi kulit lele dengan
campuran tepung beras dan tepung tapioka. Tepung yang digunakan
commit to user
yaitu tepung beras yang dapat menghasilkan tekstur keras pada keripik
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kulit lele dan tepung tapioka sebagai pengembang dan perekat.
Pelapisan tepung dilakukan secara manual dengan tangan pada semua
bagian kulit lele hingga merata. Kulit lele dilebarkan sesuai bentuk
dan besarnya kemudian dilumuri tepung hingga semua permukaan
kulit lele terlapisi. Penepungan dilakukan tipis-tipis agar didapat
keripik dengan kualitas baik. Proses penepungan kulit lele bisa dilihat
pada Gambar 4.10a dan hasil penepungan pada Gambar 4.10b.
Pengendalian mutu pelapisan tepung seharusnya penepungan
dilakukan ditempat yang bersih dan terpisah dari proses lain agar
terhindar dari kontaminasi benda asing. Selain itu sanitasi pekerja
perlu diperhatikan, dengan cara para pekerja selalu mencuci tangan
sebelum dan sesudah proses serta memakai sarung tangan.

Gambar 4.10a Penepungan

commit to user
Gambar 4.10b Hasil Penepungan
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h. Penggorengan
Setelah

kulit

lele

ditepungi

tahap

selanjutnya

yaitu

penggorengan. Penggorengan menggunakan minyak goreng sawit
dalam wajan besi dan api sedang. Minyak yang digunakan UKM
KARMINA adalah minyak sawit dengan kualitas baik dan tidak
menggunakan minyak curah. Proses penggorengan bertujuan untuk
mengawetkan dalam pembuatan keripik sehingga didapat keripik kulit
lele yang renyah. Penggorengan dengan cara membolak-balikkan kulit
lele dan dilakukan dengan minyak penuh sampai keripik kering
berwarna kuning kecoklatan selama kurang lebih 15 menit. Minyak
yang digunakan diganti setiap 3 kali penggorengan, dan minyak sisa
penggorengan dijauhkan dari proses.
Pengendalian mutu yang seharusnya dilakukan yaitu alat yang
digunakan berbahan anti karat dan dijaga kebersihannya. Hal lain
yang perlu diperhatikan yaitu waktu dan suhu penggorengan. Jika
suhu yang digunakan kurang tepat dan waktu penggorengan kurang,
maka hasil dari keripik kulit lele menjadi lembek, sedangkan jika suhu
terlalu tinggi, keripik kulit lele akan menjadi gosong. Proses
penggorengan kulit lele dapat dilihat pada Gambar 4.11.

commit
user Penggorengan
Gambar
4.11toProses
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i. Penirisan
Keripik kulit lele yang sudah digoreng matang tidak langsung
dikemas karena masih panas dan masih berminyak, jika dikemas
langsung akan merusak tekstur dan mudah tengik. Keripik lele
ditiriskan untuk mengurangi kadar minyak yang masih tersisa selama
proses penggorengan. Penirisan dilakukan dengan alat spiner yang
bekerja secara otomatis. Keripik kulit lele dimasukkan dalam spiner
kemudian ros dalam spiner akan berputar sehingga sisa minyak keluar
melalui lobang kecil dibawah spiner dan ditampung pada baskom.
Saat proses berlangsung keadaan spiner tertutup. Minyak sisa yang
keluar dari spiner ditampung hingga penuh. Semakin banyak minyak
yang keluar dari spiner semakin baik kualitas keripik kulit lele, karena
kandungan airnya semakin sedikit. Hal ini memungkinkan daya tahan
yang lebih lama.
Pengendalian mutu yang dilakukan UKM KARMINA pada
alat spiner sudah baik, dengan menjaga kebersihannya. Alat penirisan
dijaga kebersihannya dengan membersihkan menggunakan lap kering
dan bersih setiap akan dan sesudah dipakai untuk menjaga kualitas
produk. Minyak sisa penggorengan dan penirisan seharusnya segera
dijauhkan dari tempat proses untuk menjaga terjadinya kontaminasi.
Proses penirisan setelah penggorengan bisa dilihat pada Gambar 4.12
yang menggunakan alat spiner.

commit to user
Gambar 4.12 Penirisan dengan Spiner
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j. Pengemasan
Setelah keripik kulit lele kering proses terakhir yaitu
pengemasan. Keripik kulit lele segera dibungkus setelah dingin untuk
menghindari kontaminasi. Pengemasan keripik kulit lele KARMINA
dilakukan secara manual maupun dengan bantuan alat. Untuk
kemasan plastik menggunakan sealer sedangkan kemasan kardus
hanya menggunakan tenaga manusia untuk membuat lipatan kardus.
Kemasan plastik dan kardus keripik kulit lele dengan ukuran 100 gram
dan 200 gram yang dilakukan penimbangan sebelum disealer. Plastik
yang digunakan jenis PP 0,08 yang sudah dicap merk komersil, nama
produsen, alamat, komposisi, berat, ijin Departemen Kesehatan dan
label tanggal kadaluarsa. Untuk keripik kulit lele kemasan kardus juga
dilakukan pengemasan dengan plastik terlebih dahulu, tetapi plastik
yang digunakan polos.
Menurut

Chan

(2008),

pengemasan

berfungsi

untuk

mempertahankan kualitas, menambah daya tahan penyimpanan,
menghindari dari kotoran, dan melindungi dari benturan. Selain itu,
berfungsi

sebagai

sarana

pengenalan

dan

promosi,

serta

mempermudah dalam penyimpanan dan distribusi. Proses pengemasn
plastik bisa dilihat pada Gambar 4.13a dan kemasan kardus pada
Gambar 4.13b.
Sanitasi pekerja perlu diperhatikan dalam proses pengemasan.
Pekerja seharusnya menggunakan sarung tangan, tutup kepala dan
masker untuk menghindari kontaminasi langsung. Selain itu
lingkungan sekitar proses juga dijaga kebersihannya. Kemasan plastik
harus mempunyai ketebalan yang cukup untuk mengantisipasi
berbagai kontaminan yang mungkin timbul selama penyimpanan.
Plastik yang digunakan mempunyai permeabilitas yang rendah,
sehingga uap air sulit menembus kemasan. Selain itu pengendalian
mutu yang perlu diperhatikan yaitu kemasan harus rapi dan rapat.
commit topengulangan
user
Apabila belum rapat dilakukan
laminasi dengan sealer.
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Gambar 4.13a Kemasan Plastik

Gambar 4.13b Kemasan Kardus
3. Pengendalian Mutu Produk Akhir Keripik Kulit Lele
Pengendalian mutu tidak hanya diterapkan pada bahan baku dan
proses pengolahan, tetapi juga harus diterapkan pada produk akhir dari
keripik kulit lele. Pengendalian mutu pada produk akhir dilakukan dengan
menganalisa produk akhir keripik kulit lele tersebut. Analisa bahan
makanan dapat dilakukan dengan menggunakan aturan kimiawi, fisis,
nutrisi (gizi) atau indrawi. Sifat nutrisi bahan makan dapat dilakukan
secara tidak langsung melualui uji kimiawi atau secara langsung melalui
uji biologis (broossy) dengan menggunakan mikroba (Soedarmadji, 1989).
Pada produk keripik kulit lele ini, pengendalian mutu produk akhir
commit to user
dilakukan dengan menggunakan analisa kimia atau uji kimiawi produk.
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Parameter pengujian yang digunakan sebagai acuan mutu antara lain kadar
air, kadar abu, kadar asam lemak bebas (FFA), protein total dan total
bakteri. Dari hasil analisa kimiawi, kadar air yang terkandung dalam
keripik kulit lele telah memenuhi standar yang ditetapkan, begitu juga
dengan kadar abu, protein total dan total bakteri. Hasil analisis uji mutu
keripik kulit lele dibandingkan dengan SNI dapat dilihat pada Tabel 4.5
dan pengendalian mutu produk akhir keripik kulit lele dapat dilihat pada
Tabel 4.6.
Tabel 4.5 Perbandingan Mutu Keripik Kulit Lele dengan SNI. 2045-1987
No.
Uraian
Menurut SNI. 2045-1987
Hasil Uji
1
Air
Maks. 3 %
2,75 %
2
Abu
Maks. 3 %
2,24 %
3
Asam lemak bebas (FFA)
dihitung sebagai asam
Maks. 1 %
1,25%
laurat
4
Protein Total
Min. 20 %
33,06%
5
Total bakteri
Maks. 105 koloni/g
4x102 koloni/g
Sumber : SNI. 2045-1987 dan Hasil Uji
Tabel 4.6 Pengendalian Mutu Produk Akhir Keripik Kulit Lele
Uraian

Parameter

Kadar Air

- Kadar air
bahan lebih
dari 3%
- Tidak renyah
Kadar Abu - Terdapat
benda asing
- Kadar abu
lebih dari 3%
Asam
- Ketengikan
Lemak
- Kadar FFA
Bebas (FFA) lebih dari 1%
Protein Total Protein total
kurang dari
20%
Total Bakteri Total bakteri
lebih dari 105
koloni/g

Batas Kritis
Kadar air
maksimal 3%

Prosedur
Tindakan Koreksi
Pengendalian
Penggorengan dan - Dilakukan penirisan ulang
penirisan yang
- Penyimpanan yang baik
tepat

Kadar abu
- Pemilihan bahan - Dilakukan sortasi ulang
maksimal 3% - Pencucian yang
bahan
bersih
- Pencucian yang baik
Kadar FFA
maksimal 1%
Protein total
minimal 20%

Pemilihan
- Penggunaan minyak yang
minyak yang baik berkualitas baik
/ bukan curah
- Proses penirisan yang sesuai
Pemilihan bahan
Dilakukan sortasi ulang
yang baik
bahan baku lele

Total bakteri - Pemilihan bahan - Ketepatan pada setiap proses
maksimal 105 yang baik
- Sortasi ulang bahan
koloni/g
- Kebersihan dijaga - Sanitasi proses dan pekerja
commit to user
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Dari hasil analisa kimiawi, kadar air yang terkandung dalam
keripik kulit lele telah memenuhi standar yang ditetapkan, begitu juga
dengan kadar abu, protein total dan total bakteri. Sedangkan untuk asam
lemak bebas (FFA) yang dihitung sebagai asam laurat belum memenuhi
persyaratan dalam SNI. 2045-1987, hasil pengujian menunjukkan asam
lemak bebas melebihi standar SNI.
1) Kadar Air
Dari hasil pengujian didapatkan hasil kadar air keripik kulit
lele adalah 2,75%. Hasil pengujian kadar air masih dibawah standart
SNI, yaitu maksimal 3%. Sehingga kadar air dari produk keripik kulit
lele masih aman dan dapat diterima. Kadar air ini sangat berpengaruh
terhadap tingkat keawetan bahan pangan. Apabila sampel terlalu
tinggi kadar airnya maka bahan pangan tersebut akan mudah rusak
yang diakibatkan karena pertumbuhan mikroba. Hal ini disebabkan
karena mikroba akan lebih mudah tumbuh apabila bahan pangan
tersebut mempunyai kadar air yang tinggi. Kadar air yang tinggi pada
produk keripik juga menyebabkan ketengikan dan kurang renyah.
Kadar air suatu bahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
penyimpanan, pengeringan, pengolahan dan pengemasan.
Produk keripik merupakan olahan dengan kadar air rendah,
sehingga perlu pengendalian mutu untuk meminimalkan air yang
terkandung. Pengendalian kadar air pada produk keripik kulit lele
dapat dilakukan dengan penirisan kulit lele setelah pencucian maupun
pada saat penirisan setelah penggorengan. Penirisan setelah pencucian
dengan menempatkan kulit lele pada wadah yang berlubang sehingga
kadar air bisa berkurang. Penirisan setelah penggorengan seharusnya
dilakukan sampai keripik benar-benar kering yang menunjukkan kadar
airnya rendah. Bahan pangan yang berkadar air rendah akan lebih
awet dibandingkan yang berkadar air tinggi. Hal ini terjadi karena
dalam proses kimiawi, pertumbuhan bakteri memerlukan sejumlah air.
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Turunnya kadar air yang ada dalam suatu bahan akan memberi
kemungkinan berkurangnya kebusukan dari makanan tersebut.
2) Kadar Abu
Kandungan abu tergantung pada macam bahan dan cara
pengabuannya. Kadar abu yang dihasilkan ada kaitannya dengan
mineral suatu bahan. Penentuan kadar abu total pada suatu bahan
pangan sangat bermanfaat sebagai parameter nilai gizi bahan pangan
tersebut. Karena adanya kandungan abu yang tidak larut pada proses
pengabuan akan menunjukkan adanya pasir atau kotoran lain yang
masih terkandung pada bahan pangan. Penentuan kadar abu total juga
bermanfaat untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan
(Sudarmadji, 2007).
Dari hasil analisa, kadar abu pada keripik kulit lele sebesar
2,24% dan telah sesuai dengan standar SNI yaitu maksimal 3%. Kadar
abu yang tinggi akan mengurangi kualitas produk yang dihasilkan.
Apabila keripik kulit lele masih memiliki kadar abu yang tinggi (>
3%) maka keripik kulit lele yang dihasilkan akan memiliki kandungan
bahan asing atau kotoran lain yang tidak larut dengan konsentrasi
tinggi. Kadar abu yang dihasilkan menggambarkan banyak sedikitnya
mineral dari sampel bahan makanan tersebut.
Pengendalian kadar abu produk keripik kulit lele dapat
dilakukan pada proses pencucian bahan baku. Proses pencucian yang
bertujuan membersihkan kulit lele dari benda-benda asing ini mampu
menghilangkan cemaran fisik. Selain dari proses pencucian, pada
setiap proses juga harus diperhatikan dari kontaminasi fisik.
3) Asam Lemak Bebas (FFA) dihitung sebagai asam laurat
Dari data hasil pengujian didapatkan kadar asam lemak bebas
keripik kulit lele adalah 1,25% dan hasil ini melebihi batas yang
ditentukan SNI yaitu maksimal 1%. Dari hasil uji diketahui asam
lemak bebas keripik kulit lele lebih dari 0,2%. Sehingga keripik kulit
commit torentan
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mengandung asam lemak bebas yang cukup tinggi, keripik akan cepat
tengik, dan kualitas mutu dari keripik kurang baik. Hal ini disebabkan
karena minyak yang digunakan dalam pembuatan keripik kurang
berkualitas dan minyak digunakan berulang kali. Pengendalian mutu
dapat dilakukan dengan proses netralisasi minyak sebelum digunakan
dalam bahan pangan, sehingga dapat mengurangi jumlah asam lemak
bebas dalam lemak
Proses pengemasan juga mempengaruhi kadar asam lemak
bebas, karena masih banyaknya minyak yang terikut pada keripik.
Pengendalian mutu yang dapat dilakukan dengan memilih minyak
yang berkualitas baik, tidak cepat berubah / rusak serta selalu
mengganti minyak dengan minyak baru setelah dua kali proses.
Pengemasan seharusnya juga dilakukan setelah keripik benar-benar ke
ring pada proses penirisan sehingga kandungan minyaknya rendah.
Kaitan FFA/asam lemak bebas dengan ketengikan yaitu karena
kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik
yang disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh otooksidasi.
Otooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal bebas. Molekulmolekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tak jenuh
mengalami oksidasi dan menjadi tengik. Kandungan asam lemak
suatu bahan dapat meningkat apabila dipengaruhi oleh suhu dan sinar
matahari. Lemak/minyak akan mudah teroksidasi bila disimpan pada
suhu yang tinggi dan apabila terkena sinar matahari (Winarno, 2004).
4) Protein Total
Protein merupakan zat makanan yang sangat penting bagi
tubuh, karena zat ini selain berfungsi sebagai bahan bakar dalam
tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Fungsi
utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan
mempertahankan jaringan yang telah ada. Kandungan protein
merupakan salah satu kandungan yang harus terpenuhi untuk
commit
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Penentuan kadar protein total keripik kulit lele dilakukan dengan
menggunakan metode Kjeldahl.
Hasil analisis protein total keripik kulit lele sebesar 33,06%
dan pada SNI syarat mutunya minimal 20% sehingga protein total
pada keripik kulit lele ini sudah sesuai. Kandungan protein yang
terdapat pada keripik kulit lele menandakan bahwa keripik kulit lele
yang dihasilkan sudah baik. Kandungan protein dalam ikan pada
umumnya lebih tinggi daripada hewan darat. Kandungan protein
keripik lele yang sudah cukup tinggi menunjukkan bahwa sudah
menjadi sumber pembangun yang baik bagi tubuh. Dalam proses
pembuatan keripik lele, selain pemilihan bahan baku lele yang baik
penambahan bahan-bahan dan proses pemasakan dapat mempengaruhi
kadar protein. Proses penggorengan dengan suhu tinggi juga dapat
mengurangi protein pada bahan.
5) Total Bakteri
Menurut Fardiaz (1989) faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan mikroorganisme antara lain meliputi faktor intrinsik dan
faktor ekstrinsik, faktor proses, dan faktor implisit. Faktor intrinsik
meliputi pH, aktivitas air (water activity, aw), dan struktur bahan
makanan. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisme adalah suhu penyimpanan, kelembaban, tekanan gas
(O2), dan cahaya.
Prinsip yang digunakan dalam uji angka lempeng total / total
bakteri yaitu pertumbuhan bakteri mesofil aerob setelah contoh
diinkubasikan dalam perbenihan yang cocok selama 24-48 jam pada
suhu 35±10C. Hasil analisis total bakteri keripik kulit lele masih
tergolong rendah yaitu sebesar 4x102 koloni/g dan pada SNI syarat
mutunya maksimal 105 koloni/g sehingga total bakteri pada keripik kulit
lele ini tidak membahayakan dan aman untuk dikonsumsi.
Cemaran mikroba ini dapat disebabkan oleh beberapa hal
commit
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pengolahan, serta tidak higienisnya bahan yang dipakai. Cemaran
mikroba ini akan semakin bertambah apabila semakin bertambah
waktu penyimpanan produk serta penyimpanan yang kurang tepat.
Dalam hal ini penyimpanana yang tepat untuk keripik kulit lele yaitu
pada suhu ruang dan ditempat kering / tidak lembab. Selain itu proses
pengemasan harus rapi dan rapat serta menggunakan kemasan yang
baik untuk menjaga udara maupun uap air yang masuk dalam kemasan
sehingga dapat mencegah pencemaran mikroba.

B. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
1. Deskripsi Produk
Keripik kulit lele merupakan produk makan siap saji yang berbahan
baku kulit lele dengan label Keripik Kulit Lele “KARMINA”. Deskripsi
produk adalah perincian informasi lengkap mengenai produk yang berisi
tentang

komposisi,

sifat

fisik

atau

kimia,

pengemasan,

kondisi

penyimpanan, daya tahan, cara distribusi, bahkan cara penyajian dan
persiapan konsumsinya. Selain itu, perlu pula dicantumkan informasi
mengenai produsen, tanggal produksi, kadaluwarsa, dan berbagai informasi
umum lainnya. Deskripsi produk keripik kulit lele dapat dilihat pada Tabel
4.7.
Tabel 4.7 Deskripsi Produk Keripik Kulit Lele
Produk

: Keripik Kulit Lele “KARMINA”

Jenis Produk
Karakteristik Produk
Komposisi Produk

Proses Pengolahan
Pengemasan
Umur Simpan
Kondisi Penyimpanan
Cara Penggunaan
Labeling

: Keripik Kulit Lele
: Produk Makan Siap Saji
: Bahan Baku Utama : Kulit lele
Bahan Tambahan : tepung beras, tepung tapioka, bawang
putih, jahe, kencur, ketumbar, kemiri, jeruk nipis dan garam
: Tahap proses pengolahan sesuai dengan Gambar 4.5
: Kemasan plastik dan kardus 100 gr
: ± 6 bulan pada kondisi ruang (sesuai standar penyimpanan)
: Suhu ruang, 27° - 30°C
: Dikonsumsi secara langsung
: Label yang tertera pada produk terdiri dari nama komersil
produk
(Merk),
nama serta alamat produsen, komposisi,
commit
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2. Penyusunan Diagram Alir Proses
Diagram alir proses penting untuk menentukan tahap operasional
yang akan dikendalikan untuk mengendalikan kemungkinan ditemukan
bahaya. Penyusunan diagram alir proses pembuatan produk dilakukan
dengan mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai
dengan dihasilkannya produk jadi untuk disimpan. Dengan disusunnya
diagram alir akan mempermudah pemantauan selama proses produksi
keripik kulit lele.
Pembuatan/penyusunan diagram alir merupakan suatu step yang
penting dalam penerapan HACCP. Karenanya diperlukan konfirmasi ulang
terhadap bagian alir yang telah dibuat oleh tim HACCP dengan kondisi
sesungguhnya yang ada dilapangan. Diagram alir proses produksi keripik
kulit lele dapat dilihat pada Gambar 4.5 yang meliputi proses pembersihan,
pemisahan, pencucian tahap 1, pemotongan, pencucian tahap 2, perendaman
bumbu, penepungan, penggorengan, penirisan dan pengemasan.
3. Analisis Bahaya
Analisa bahaya amat penting untuk dilakukan terhadap bahan baku,
komposisi, setiap tahapan proses produksi, penyimpanan produk, dan
distribusi, hingga tahap penggunaan oleh konsumen. Tujuan analisis bahaya
adalah untuk mengenali bahaya-bahaya apa saja yang mungkin terjadi
dalam suatu proses pengolahan sejak awal hingga ke tangan konsumen.
Analisis bahaya terdiri dari tiga tahap yaitu, identifikasi bahaya,
penetapan tindakan pencegahan, dan penentuan kategori resiko atau
signifikansi suatu bahaya. Dengan demikian, perlu dipersiapkan daftar
bahan mentah dan ingredient yang digunakan dalam proses, diagram alir
proses, serta deskripsi dan penggunaan produk yang mencakup kelompok
konsumen beserta cara konsumsinya, cara penyimpanan, dan lain
sebagainya.
Analisa bahaya merupakan evaluasi secara sistematik pada makanan
spesifik dan bahan baku atau ingredient untuk menentukan risiko. Risiko
user
keamanan pangan yang commit
harus to
diperiksa
meliputi: aspek keamanan
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kontaminasi bahan kimia, aspek keamanan kontaminasi fisik, dan aspek
keamanan kontaminasi biologis termasuk di dalamnya mikrobiologi.
Analisa bahaya bahan baku dalam pembuatan keripik kulit lele dapat dilihat
pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 untuk analisa bahaya proses pembuatan
keripik kulit lele.
Tabel 4.8 Analisa Bahaya Pada Bahan Baku Pembuatan Keripik Kulit Lele
Penting tidaknya
No

1.

2.

Bahan
Baku

Kulit
lele

Tepung
beras

Bahaya

Penyebab
bahaya

Peluang
(T/S/R)

Tindakan
Kepara Penting/
pengendalian
han
tidak
(T/S/R) (T/S/R)
- Perbaikan
S
T
penanaganan
pasca
panen lele yang akan
diolah telah terbebas
dari kotoran yang
menempel yang dapat
menyebabkan
berkembangnya
mikroba
S
S
- Pada saat penerimaan
dilakukan pencucian
yang bersih dan benar
dengan air mengalir
- Pengendalian mutu air
dengan sumber air
bersih dan aman

Fisik :
benda
asing
(lumpur,
rumput,
kotoran
lain)

Kondisi panen
lele dan
penyimpanan
bahan baku

T

Biologi :
e.coli

Fungi dan
kapang yang
menempel
pada kulit lele
dan air

T

Fisik :
benda
asing
(plastik,
kerikil,
serangga),
gumpalan
tepung

Kesalahan
penanganan
dan
penyimpanan
bahan baku

R

R

R

R

R

R

Biologi:
jamur,
mikroba

Kurang teliti
dalam
menimbang
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3.

Tepung
tapioka

Fisik :
benda asing
(plastik,
kerikil,
serangga),
gumpalan
tepung

4.

Minyak
goreng

R

R

R

R

R

R

R

R

- Penyimpanan dengan
baik
- Tertutup dari udara
bebas
- Pengecekan agar tidak
menggumpal
- Pemilihan pemasok
minyak

S

R

R

R

R

R

- Sortasi ulang rimpang
- Menggunakan
jahe
yang berkualitas baik
- Pencucian yang bersih
- Pemblenderan secara
halus
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang

Biologi:
kapang

S

S

S

Penyimpanan
Fisik :
benda asing yang kurang
baik
(tanah,
serangga)
Penanganan
Kimia: res. pasca panen
yang kurang
pertisida
baik

S

R

R

R

R

R

S
S
commit to user

S

Fisik: Kimia: Biologi: -

5.

6.

Jahe

Kencur

- Sortasi ulang
- Menggunakan tepung
tapioka
yang
bekualitas baik
- Penolakan bahan yang
yang
berkualitas
buruk
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang

R

Biologi:
jamur,
mikroba

Kesalahan
penanganan
dan
penyimpanan
bahan baku
Kurang teliti
dalam
menimbang

Kualitas
minyak goreng
yang rendah
Penyimpanan
yang kurang
baik

Fisik :
Penyimpanan
benda asing yang kurang
(tanah,
baik
serangga)
Penanganan
Kimia:
pasca panen
residu
yang kurang
pertisida
baik

Biologi:
kapang

- Sortasi ulang rimpang
- Menggunakan kencur
yang berkualitas baik
- Pencucian yang bersih
- Pemblenderan secara
halus
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang
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7.

Penyimpanan
Ketumbar Fisik :
benda asing yang kurang
baik
(kotoran)
Biologi:
jamur

8.

Kemiri

Penyimpanan
Fisik :
benda asing yang kurang
baik
(kotoran)
Biologi:
jamur

9.

Bawang
putih

Fisik :
Penyimpanan
benda asing yang kurang
(kulit
baik
bawang,
tangkai)
Biologi:
jamur

10.

11.

Jeruk
nipis

Fisik :
tangkai

Garam

Kimia: res.
pertisida
Kondisi
pemanenan
Biologi:
jamur
Penyimpanan
Fisik :
benda asing yang kurang
baik
(plastik,
kerikil,
kotoran)
Biologi:
jamur

Penyimpanan
yang kurang
baik

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

S

R

R

R

R

R

R

R

R

S

R

R

R

R

R
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- Sortasi ulang, fisik
- Menggunakan
ketumbar
yang
berkualitas baik
- Pemblenderan secara
halus
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang
- Sortasi ulang, fisik
- Menggunakan kemiri
yang berkualitas baik
- Pemblenderan secara
halus
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang
- Sortasi ulang, fisik
- Menggunakan
bawang putih yang
berkualitas baik (utuh,
tidak busuk)
- Pemblenderan secara
halus
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang
- Sortasi ulang, fisik
- Menggunakan jeruk
yang berkualitas baik
/ segar, utuh
- Pencucian yang bersih
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang
- Sortasi garam ulang
- Menggunakan garam
yang berkualitas baik
- Penyimpanan
dilakukan
dengan
baik, disuhu ruang

65
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Bahan dalam produksi makanan sangat berpotensi menjadi sumber
bahaya. Pada bahan baku dan bahan tambahan, bahaya yang mungkin
timbul yaitu dari bahaya biologis dan bahaya fisik. Bahaya tersebut dapat
diidentifikasi sengaja ditambahkan untuk menambah keuntungan, namun
dapat pula karena kontaminasi silang yang tidak diketahui pada saat proses
berlangsung. Hal ini dapat disebabkan lingkungan yang kurang bersih
maupun sanitasi yang kurang diperhatikan dari pekerja. Sedangkan bahaya
biologis ditimbulkan dari mikroorganisme yang bersifat parasit (virus,
bakteri, jamur) berukuran kecil yang berasal dari habitat. Dari bahan baku
mengandung bahaya fisik yaitu adanya benda-benda asing yang berasal dari
habitatnya (lumpur, plastik, kerikil, rumput, tangkai dan kotoran lainnya)
frekuensi dan resiko yang ditimbulkan dari bahaya ini sedang.
Bahan pendukung, terutama kemasan, sering juga diabaikan di
dalam analisis bahaya. Beberapa bahan kemasan yang kontak langsung
dengan pangan berpotensi langsung memberikan pencemaran. Kemasan
yang digunakan pada produksi keripik kulit lele yaitu plastik jenis PP 0,08
dengan tingkat ketebalan cukup tebal untuk produk yang mengandung
minyak. Akan tetapi kemasan plastik dapat diidentifikasikan mengandung
bahaya kimia yang berasal dari monomer plastik dalam bahan kemasan.
Selain dari bahan pembuat plastik, kemasan juga dapat mengandung bahaya
fisik antara lain bahaya fisik yang berupa debu atau kotoran pada proses
pengemasan secara langsung.
Menurut Crompton (1979), pada kemasan plastik, perubahan fisiko
kimia pada wadah dan makanannya sebenarnya tidak mungkin dapat
dihindari. Industri pangan hanya mampu menekan laju perubahan itu hingga
tingkat minimum sehingga masih memenuhi syarat konsumen. Sebagai
tindakan pengendalian akan munculnya bahaya pada kemasan yang
digunakan dapat dilakukan dengan penetapan spesifikasi mutu kriteria mutu
kemasan yang digunakan yaitu bersih, utuh serta menggunakan bahan yang
aman.
commit to user
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Tabel 4.9. Analisa Bahaya Pada Proses Pembuatan Keripik Kulit Lele
No Tahap
an
Proses

Bahaya

1.

Fisik
: lumpur,
rumput,
kotoran
lain

Pember
sihan

Penyebab
bahaya

Penting tidaknya

Tindakan
pengendalian

Peluang Keparah Penting
(T/S/R)
an
/tidak
(T/S/R) (T/S/R)

Biologi:
jamur,
bakteri
e.coli

- Air yang
digunakan
tidak
memenuhi
standar air
minum

T

S

T

T

S

S

2.

- Sanitasi alat
Pemisah Fisik:
dan pekerja
an
darah,
komponen - Alat kurang
bersih
daging/
sirip,
karat

T

T

T

3.

Pencuci Fisik
an I
: darah,
kotoran
lain

- Air yang
digunakan
tidak
memenuhi
standar air
minum
- Kurang teliti
dalam
pemisahan
kulit

T

T

T

S

R

R

- Sanitasi alat
Fisik:
dan pekerja
darah,
komponen - Alat kurang
bersih
daging/

R

R

R

Biologi:
jamur,
bakteri
e.coli
4.

Pemoto
ngan

commit to user

- Pengendalian air yang
berkualitas baik/
standar air minum

- Kebersihan pekerja,
dan lingkungan
- Alat yang digunakan
bersih dan tidak
berkarat
- Ketepatan dan
ketelitian dalam
pemisahan
- Pembersihan alat
sebelum dan sesudah
proses
- Pengendalian air yang
berkualitas baik/
standar air minum
- Pencucian secara
bersih

- Kebersihan pekerja,
dan lingkungan
- Alat yang digunakan
bersih dan tidak
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berkarat
- Pembersihan alat
sebelum dan sesudah
proses

sirip,
karat

5.

Pencuci Fisik
an II
: darah,
kotoran

- Air yang
digunakan
tidak
memenuhi
standar air
minum

T

T

T

S

R

R

- Sanitasi alat
dan pekerja
- Kesalahan
sortasi bumbu
- Kehalusan
bumbu

R

R

S

R

R

R

- Kesalahan
Fisik:
sortasi tepung
kerikil,
Sanitasi alat
potongan
dan pekerja
serangga
mati,
gumpalan
tepung

R

R

R

R

R

R

- Kualitas
S
S
minyak kurang
baik
- Terlalu lama
waktu
Kimia:
S
R
penggorengan
logam
- Penggunaan
berat (Fe)
wajan besi
commit to user

S

Biologi:
jamur,
bakteri
e.coli
6.

Pembum Fisik:
buan
kerikil,
potongan
serangga
mati

- Pengendalian air yang
berkualitas baik/
standar air minum
- Pencucian secara
bersih

- Sortasi ulang bumbubumbu
- Ketepatan dalam
pemblenderan bumbu
- Menjaga kebersihan
lingkungan proses

Biologi:
bakteri
7.

Penepu
ngan

Biologi:
bakteri
8.

Penggo
rengan

Fisik:
minyak,
kerak/
gosong

S

- Sortasi ulang tepung
- Menjaga kebersihan
lingkungan proses dan
sanitasi pekerja
- Pengayakan tepung

- Pengontrolan waktu
penggorengan
- Penggunaan minyak
yang baik
- Wajan yang baik
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9. Penirisan Kimia:
sisa
minyak

- Sanitasi alat
dan pekerja
- Kurang
bersihnya alat

R

R

S

- Menjaga kebersihan
lingkungan proses dan
sanitasi pekerja
- Mengontrol
kebersihan alat peniris

10. Pengema Fisik:
san
kotoran

- Sanitasi alat
dan pekerja
- Tidak
langsung
dikemas
- Diruang
terbuka

S

S

S

R

R

R

- Menjaga kebersihan
lingkungan proses dan
sanitasi pekerja
- Produk dingin segera
dikemas

Biologi:
mikroba

Pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa analisa proses pembuatan
keripik kulit lele yang teridentifikasi mengandung bahaya fisik, kimia
maupun biologi. Pada proses pembersihan dan pencucian teridentifikasi
bahaya fisik dan biologi. Bahaya fisik terutama dari bahan baku yang
berupa lumpur, kotoran dan darah hasil pemisahan maupun pemotongan
kulit lele. Pengendalian dalam pembersihan yaitu pencucian dengan bersih
pada seluruh bagian menggunakan air bersih yang sesuai standar air minum.
Dalam proses pemisahan dan pemotongan terdapat identifikasi daging
maupun sirip yang masih terikut pada kulit, tetapi tidak berbahaya karena
termasuk bagian yang layak dikonsumsi hanya saja akan membuat
kenampakan keripik kulit lele terlihat tebal. Hal ini karena kurang tepat
serta telitinya dalam pemisahan kulit lele dari kepala, daging dan siripnya.
Pada proses pembumbuan terdapat bahaya fisik yang berupa kotoran
dan sisa serangga mati dari bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, serta
bahaya biologi yang berasal dari tangan pekerja. Pengendaliannya dengan
pemblenderan bumbu yang halus, pemilihan ulang bumbu serta kebersihan
pekerja. Dalam proses penepungan bahaya fisik berupa kerikil, kotoran dan
gumpalan tepung dapat dikendalikan dengan pengayakan tepung, sortasi
tepung. Sedangkan bahaya fisik dari mikroba dikendalikan dengan
kebersihan pekerja. Proses penggorengan harus dipilih minyak yang
berkualitas

baik

serta

commit to user
memperhatikan

waktu

penggorengan

untuk
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mengendalikan bahaya fisik yang berupa kerak/ kegosongan serta bahaya
kimia yaitu logam berat (Fe) dikendalikan dengan penggunaan wajan yang
bersih. Sedangkan proses penirisan dan pengemasan teridentifikasi bahaya
fisik kotoran dan biologi dari lingkungan dan pekerja. Pengendalian bahaya
dengan menjaga kebersihan alat serta sanitasi pekerja untuk mengurangi
kontaminasi secara langsung.
4. Penetapan CCP
CCP atau Titik Kendali Kritis didefinisikan sebagai suatu titik,
langkah atau prosedur dimana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya
keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan atau diturunkan sampai ke
batas yang dapat diterima. Pada setiap bahaya yang telah diidentifikasi
dalam proses sebelumnya, maka dapat ditentukan satu atau beberapa CCP
dimana suatu bahaya dapat dikendalikan.

No

1
2
3

Tabel 4.10 Penetapan CCP Bahan Baku Keripik Kulit Lele
P1
P2
Apakah bahan mentah
Apakah penanganan /
mungkin mengandung pengolahan (termasuk cara
bahan berbahaya
mengkonsumsi) dapat
Bahan Baku
(mikrobiologi/kimia/fisi
menghilangkan atau
k)
mengurangi bahaya
Ya : ke P2
Ya : bukan CCP
Tidak : Bukan CCP
Tidak : CCP
Kulit lele
Ya
Ya
Tepung
Ya
Ya
tapioka
Tepung beras
Ya
Ya

Keterangan
(CCP atau
Bukan
CCP)

Bukan CCP
Bukan CCP
Bukan CCP

4

Bawang putih

Ya

Ya

Bukan CCP

5

Jahe

Ya

Ya

Bukan CCP

6

Kencur

Ya

Ya

Bukan CCP

7

Kemiri

Ya

Ya

Bukan CCP

8

Ketumbar

Ya

Ya

Bukan CCP

9

Jeruk nipis

Ya

Ya

Bukan CCP

10

Garam
Minyak
goreng

Ya

Ya

Bukan CCP

Ya

Tidak

CCP

11

commit to user
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Pada penetapan CCP bahan baku (Tabel 4.10) dapat diketahui
bahwa semua bahan baku dan bahan tambahan selain minyak goreng dalam
pembuatan keripik kulit lele tidak termasuk dalam CCP. Hal ini dikarenakan
bahaya yang mungkin ditimbulkan dari bahan dapat dikendalikan pada
proses pengolahan. Sedangkan minyak goreng termasuk CCP

karena

didalam minyak goreng mengandung asam lemak bebas yang tidak dapat
dikendalikan / dihilangkan pada proses pengolahan.
Tabel 4.11 Penetapan CCP Proses Keripik Kulit Lele
P1

No

1

Tahapan
Proses

Identifikasi
Bahaya

Pembersihan Fisik
: lumpur,
rumput,
kotoran lain

P2

P3

Apakah ada
Apakah
Apakah
upaya
tahap ini
Kontami
pencegahan
nasi bahaya
khusus
pada tahap
ditujukan
dapat
tersebut atau
untuk
terjadi /
tahap
menghilang meningkat
berikutnya
kan atau
sampai
terhadap
mengurangi melebihi
bahaya yang
bahaya
batas?
di
sampai batas
Tidak:bukan
identifikasi?
aman?
CCP,
Tidak:bukan Ya:CCP, Ya:lanjut ke
CCP,
Tidak:lanjut
P4
Ya:lanjut ke
ke P3
P2

P4
Apakah
tahap Proses
Selanjutnya
dapat
menghilang
kan /
Keterangan
mengurangi
(CCP atau
bahaya
Bukan
sampai
CCP)
batas
aman?
Ya: bukan
CCP,
Tidak:CCP

Ya

Tidak

Ya

Ya

Bukan
CCP

Fisik: darah,
komponen
daging/ sirip,
karat

Ya

Tidak

Ya

Ya

Bukan
CCP

Fisik

commit to Tidak
user
Ya

Tidak

-

Bukan
CCP

Biologi: jamur,
bakteri e.coli
2

3

Pemisahan

Pencucian
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: darah,
kotoran lain
Biologi: jamur,
bakteri e.coli
4

5

Pemotongan Fisik: darah,
komponen
daging/ sirip,
karat
Pencucian

Ya

Tidak

Ya

Ya

Bukan
CCP

Ya

Ya

-

-

CCP

Ya

Tidak

Tidak

-

Bukan
CCP

Ya

Tidak

Tidak

-

Bukan
CCP

Ya

Ya

-

-

CCP

Ya

Ya

Ya

Ya

Bukan
CCP

-

-

CCP

Fisik
: darah,
kotoran lain
Biologi: jamur,
bakteri e.coli

6

Perendaman Fisik: kerikil,
bumbu
potongan
serangga mati
Biologi: bakteri

7

Penepungan

Fisik: kerikil,
potongan
serangga mati,
gumpalan
tepung
Biologi: bakteri

8

Penggorengan Fisik: minyak,
kerak/ gosong
Kimia: logam
berat (Fe)

9

10

Penirisan

Kimia: sisa
minyak

Pengemasan Fisik: kotoran
Biologi: mikroba

Ya
Ya
commit to user
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Pada penetapan CCP proses pembuatan keripik kulit lele (Tabel
4.11) diketahui bahwa proses yang termasuk CCP adalah proses pencucian
tahap 2, penggorengan dan pengemasan. Sedangkan proses pembersihan,
pemisahan, pencucian tahap 1, pemotongan, pembumbuan, penepungan dan
penirisan tidak termasuk CCP karena tidak ditujukan khusus untuk
menghilangkan / mengurangi bahaya dan dalam proses selanjutnya bahaya
masih bisa dikendalikan.
5. Rencana HACCP
Tindakan untuk merealisasikan rencana HACCP pada UKM
“Karmina” yaitu dilakukan dengan cara monitoring. Bahaya yang mungkin
timbul tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari proses produksi yang
menyimpang. Disamping itu, tindakan koreksi juga bertujuan untuk
mengevaluasi tindakan yang akan diambil sebagai pencegahan atau
pengendalian pada tahap monitoring. Tindakan koreksi dipilih pada setiap
proses yang dianggap sebagai suatu kesalahan yaitu dengan mengulangi
proses. Tindakan koreksi yang dilakukan sangat tergantung pada tingkat
risiko produk pangan. Dari semua tindakan CCP yang dilakukan dalam
rencana HACCP dapat dilihat pada Tabel 4.12 untuk bahan baku dan Tabel
4.13 untuk proses pengolahan.
Tabel 4.12. Rencana HACCP Bahan Baku Keripik Kulit Lele
Bahan
(CCP)

Minyak
Goreng

Bahaya
Kimia :
asam
lemak
bebas
(FFA)

Batas Kritis

Nilai Target

Asam lemak
bebas (FFA) Asam lemak
rendah
bebas (FFA)
Menggunakan rendah
minyak yang
baik

Monitoring

Tindakan Koreksi

- Menggunakan minyak
- Pemilihan
berkualitas baik /
minyak yang
tidaki curah
baik
- Sebaiknya waktu
- Mengontrol
penggorengan
proses
diperpanjang dan
penggorengan
suhu diperkecil

Minyak goreng mengandung asam lemak bebas (FFA) yang dapat
membahayakan kesehatan. Kandungan asam lemak bebas pada minyak yang
tinggi dapat dikendalikan dengan memperpanjang waktu penggorengan dan
memperkecil suhu penggorengan. Dalam proses pengolahan sebaiknya tidak
commit to user
menggunakan minyak curah, karena proses pembuatan minyak curah tidak
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melalui penyaringan minyak yang bertahap sehingga kandungan asam
lemak bebasnya lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kemasan.
Tabel 4.13. Rencana HACCP Proses Keripik Kulit Lele
Tahap
(CCP)

Pencucian
tahap 2

Penggoreng
an

Bahaya

Batas Kritis

Fisik:
kotoran,
darah
Biologi:
mikroba
(bakteri)
Fisik:
gosong,
kotoran
Kimia :
Logam
berat (Fe)
Fisik :
kotoran,
benda
asing

Pengemasan

Biologi:
mikroba
(bakteri)

Bebas dari
kotoran,
darah
Menggunak
an air bersih
dan
mengalir
Minyak
digunakan
hanya untuk
2 kali
penggoreng
an

Bebas dari
benda asing
dan
mikrobia

Tindakan Koreksi

Nilai Target

Monitoring

Bersih, tidak
terdapat
kotoran

- Pemeriksaan
- Menggunakan air
visual
bersih, mengalir
- Penyaringan air
- Sebaiknya
dilakukan
pembersihan pada
setiap bagian

Tidak terdapat - Pemeriksaan
potongankembali jika
potongan
ada keripik
keripik yang
yang belum
gosong
matang merata
- Mengontrol
waktu
penggorengan
Pengemasan
Pemeriksaan
harus tertutup terhadap proses
rapi dan rapat pengemasan
agar uap air
tidak masuk
dan tidak
terkontaminasi

- Menggunakan
minyak berkualitas
baik
- Sebaiknya minyak
yang digunakan
selalu diganti
minimal 2 kali
penggorengan
- Pemeriksaan
kembali terhadap
kemungkinan
ditemukannya
kemasan rusak
- Perbaikan bahan
kemasan yang non
permeable
- Sanitasi pekerja
dan lingkungan

Pencucian tahap 2 merupakan pembersihan terakhir sebelum
proses pengolahan. Dalam pencucian ini dilakukan pembersihan pada setiap
bagian hingga kulit lele benar-benar bersih, bebas kotoran, tidak berlendir
dan tidak ada bekas darah. Proses pencucian dengan air yang bersih /
berkualitas baik dan mengalir. Selain itu tempat pembuangan air harus tepat
sehingga air tidak menggenang pada kolam pencucian.
Menggoreng adalah suatu proses untuk memasak bahan pangan
dengan menggunakan lemak atau minyak pangan. Minyak goreng selain
berfungsi sebagai medium commit
penghantar
panas juga dapat menambah rasa
to user
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gurih, menambah nilai gizi dan kalori bahan pangan. Pada proses
penggorengan hal yang perlu diperhatikan yaitu minyak yang digunakan
untuk menggoreng. Minyak yang baik untuk penggorengan yaitu minyak
yang selalu diganti dan tidak dipakai untuk berulang kali. Kandungan asam
lemak bebas pada keripik kulit lele ditekan serendah mungkin untuk
mencegah bahaya. Pada proses ini diharapkan mikroorganisme yang masih
ada dihilangkan. Dilakukan dengan cara mempertahankan suhu tinggi pada
proses pemasakan. Hilangnya mikroorganisme akan membuat produk yang
dihasilkan menjadi lebih aman. Selain itu alat yang digunakan sebaiknya
lebih dijaga kebersihan agar tidak mengkontaminasi produk saat
penggorengan dan terbuat dari bahan berkualitas. Proses penggorengan
termasuk CCP karena proses ini ditujukan khusus untuk menghilangkan
atau mengurangi bahaya sampai batas aman.
Proses pengemasan juga termasuk CCP karena merupakan proses
terakhir dan merupakan proses yang berhubungan langsung dengan pekerja.
Pengemasan yang baik harus dapat mencegah pertumbuhan mikroba akibat
kontaminasi dari udara luar. Selain itu juga digunakan kemasan yang aman,
non permeabel dan tahan lama untuk menjaga kondisi produk selama dalam
kemasan. Kemasan dengan permeabilitas rendah menunjukkan bahwa
kemasan semakin baik karena tidak mudah ditembus uap air. Proses
pengemasan dilakukan pada kondisi bahan yang sudah dingin setelah
penirisan. Pengemasan dilakukan hingga bahan tertutup rapi dan rapat untuk
menghindari

kontaminasi

dari

luar.

Tindakan

koreksinya

dengan

memperbaiki sanitasi pekerja dan lingkungan yang menjadi sumber utama
dari kontaminasi serta perbaikan pada proses pengemasan dan pemilihan
bahan pengemas yang baik.

commit to user
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil perancangan Konsep Pengendalian Mutu dan HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points) dalam Proses Pembuatan Keripik
Kulit Lele “KARMINA”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses pembuatan keripik kulit lele meliputi beberapa tahapan yaitu
pembersihan, pemisahan, pencucian tahap 1, pemotongan, pencucian tahap
2, perendaman bumbu, penepungan, penggorengan, penirisan dan
pengemasan.
2. Evaluasi mutu bahan baku dan proses produksi dilakukan dengan
pengamatan di UKM Karmina. Evaluasi mutu produk akhir keripik kulit
lele Karmina mempunyai kualitas yang baik dan mendekati standar SNI.
3. Pengendalian mutu bahan baku dilakukan dengan cara pengecekan secara
manual serta pemilihan bahan baku yang baik dan berkualitas.
4. Pengendalian mutu proses produksi dilakukan dengan cara pengecekan
setiap proses produksi.
5. Pengendalian mutu produk akhir keripik kulit lele dilakukan dengan cara
melakukan analisa pada keripik kulit lele. Hasil analisa kadar air 2,75 %,
kadar abu 2,24 %, asam lemak bebas (FFA) sebagai asam laurat 1,25 %,
protein total 33,06 % dan total bakteri 4x102 koloni/g.
6. Bahan baku Keripik Kulit Lele “KARMINA” yang termasuk CCP yaitu
minyak goreng, tahapan proses produksi yang dianggap CCP meliputi
pencucian tahap akhir, penggorengan dan pengemasan. Semua tindakan
CCP yang dilakukan terangkum dalam rencana HACCP.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan secara keseluruhan, disarankan untuk
perkembangan UKM Karminacommit
sebagai
toberikut:
user
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1.

Menggunakan metode yang lebih aseptis serta memperhatikan sanitasi
dalam setiap proses yang meliputi alat, tempat produksi dan pekerja

2.

Peralatan yang digunakan disimpan secara terpisah antar proses dalam
keadaan kering

3.

Tempat produksi sebaiknya dipisahkan antar proses untuk mencegah
kontaminasi

4.

Dilakukan penerapan konsep pengendalian mutu terhadap bahan baku,
proses produksi dan produk akhir dari Keripik Kulit Lele “KARMINA”
untuk menjaga kualitas Keripik Kulit Lele yang dihasilkan dan mencegah
timbulnya bahaya yang dapat membahayakan konsumen.
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