BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerupuk Rambak Tapioka
Kerupuk adalah jenis makanan ringan yang dimasak melalui proses
penggorengan. Kerupuk yang digoreng akan mengembang sehingga volumenya
meningkat, membentuk porous, dan memiliki densitas rendah. Kerupuk
biasanya dikonsumsi dalam jumlah kecil, bukan sebagai hidangan utama. Pada
umumnya, kerupuk dijadikan camilan atau bisa juga dijadikan sebagai
pelengkap lauk pauk. Kerupuk yang beredar di masyarakat terbuat dari bahan
pati yang diberi bumbu, kemudian digoreng (Rosiani dkk., 2015).
Jenis-jenis kerupuk yang mudah ditemui yaitu kerupuk beras, kerupuk
udang, kerupuk bandung, kerupuk rambak kulit, kerupuk rambak tapioka, dan
sebagainya. Menurut Wahyono dan Marzuki (2006), kerupuk rambak tapioka
merupakan jenis olahan kerupuk yang menggunakan tepung tapioka sebagai
bahan dasarnya. Rasa rambak yang dihasilkan dari kerupuk rambak tapioka
berasal dari bumbu-bumbu yang ditambahkan saat proses pengolahan, seperti
penyedap rasa, garam, dan bawang putih. Berbeda dengan kerupuk rambak kulit
yang menggunakan kulit sapi langsung, kerupuk rambak tapioka menggunakan
penyedap rasa dan bawang putih untuk cita rasa (Syah dkk., 2018). Selain tepung
tepung tapioka, pembuatan kerupuk rambak tapioka juga menggunakan tepung
terigu sebagai bahan tambahan pembuatan adonan. Menurut Kusuma dkk.
(2013), komposisi tepung tapioka lebih banyak daripada terigu agar
mendapatkan adonan yang mengembang sempurna saat digoreng dan
memberikan warna kecokelatan pada kerupuk rambak tapioka. Selain itu,
penambahan tepung terigu dapat memberikan rasa gurih pada kerupuk karena
kandungan protein pada terigu.
Pengolahan kerupuk rambak tapioka diawali dengan mencampur bahanbahan seperti tepung tapioka, tepung terigu, penyedap rasa, air, garam, dan
bawang putih. Setelah itu, adonan diaduk hingga semua bahan tercampur rata,
lalu adonan dicetak menggunakan cetakan persegi panjang atau bisa
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menggunakan loyang, bisa juga menggunakan mesin. Kemudian adonan dikukus
selama 1 jam dan disimpan hingga 12 jam di tempat tertutup. Setelah tekstur
adonan mengeras, adonan siap dipotong menjadi ukuran lebih kecil. Proses
pemotongan bisa dilakukan dengan pemotongan manual maupun menggunakan
mesin. Ukurannya disesuaikan dengan keinginan pada tiap-tiap kerupuk.
Kemudian kerupuk dijemur kembali selama 3 – 4 jam di bawah sinar matahari.
Setelah mengering sempurna, kerupuk digoreng pada minyak panas hingga
berwarna kecokelatan (Syah dkk., 2018).
Kriteria kerupuk rambak tapioka yang baik dapat dinilai melalui analisis
fisik, kimia, dan organoleptik. Hasil analisis tersebut harus sesuai atau
mendekati syarat mutu yang telah ditetapkan menurut Standar Nasional
Indonesia (SNI). Namun karena SNI kerupuk rambak tapioka belum ada, maka
syarat mutu kerupuk rambak tapioka mengacu pada SNI Kerupuk Beras. Syarat
mutu kerupuk rambak tapioka dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Syarat Mutu Kerupuk Beras menurut SNI 4307:1996
No.
Kriteria Uji
Satuan
Persyaratan
Mentah
Sudah digoreng
1 Keadaan
1.1 Bau
Normal
Normal
1.2 Rasa
Normal
Normal
1.3 Warna
Normal
Normal
1.4 Kenampakan
Renyah
Renyah
1.5 Keutuhan
% b/b
Min. 95
Min. 85
2 Benda-benda asing
Tidak boleh ada Tidak boleh ada
3 Air
% b/b
Maks. 12
Maks. 8
4 Abu tanpa garam
% b/b
Maks. 1
Maks. 1
5 Bahan tambahan
makanan
5.1 Pewarna
Sesuai SNI 01-0222-1995
5.2 Boraks
Tidak ternyata
Tidak ternyata
6 Cemaran logam
6.1 Timbal (Pb)
mg/kg
Maks. 2,0
Maks. 2,0
6.2 Tembaga (Cu)
mg/kg
Maks. 30,0
Maks. 30,0
6.3 Timah (Sn)
mg/kg
Maks. 40,0
Maks. 40,0
6.4 Seng (Zn)
mg/kg
Maks. 40,0
Maks. 40,0
6.5 Raksa (Hg)
mg/kg
Maks. 0,03
Maks. 0,03
7 Arsen (As)
mg/kg
Maks. 1,0
Maks. 1,0
8 Cemaran mikroba
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Tabel 2.1 (lanjutan)
No.
Kriteria Uji

Satuan

8.1

Persyaratan
Mentah
Sudah digoreng
Maks. 106
Maks. 105

Angka lempeng
Koloni/g
total
8.2 E. coli
APM/g
<3
8.3 Kapang
Koloni/g Maks. 105
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 1996.

<3
Maks. 105

B. Bahan Pengolahan Kerupuk Rambak Tapioka
1. Tepung Tapioka
Tapioka adalah produk olahan tepung yang terbuat dari singkong.
Tepung tapioka merupakan bahan pangan yang sering digunakan sebagai
bakan baku maupun bahan campuran pada berbagai macam produk olahan
makanan.

Komponen

utama

dari

tepung

tapioka

adalah

pati

(Kusuma dkk., 2013).
Pada proses pembuatan kerupuk, tepung tapioka memiliki peran
penting

dalam

pengembangan

adonan.

Tepung

tapioka

dapat

mengembangkan kerupuk saat digoreng hingga 3 – 5 kali lipat dari ukuran
awal (Indraswari, 2007). Daya ikat yang dimiliki tepung tapioka sangat
tinggi, kemampuannya dalam membentuk struktur juga sangat kuat. Adonan
kerupuk yang dibuat dari tepung tapioka akan berbentuk kental, mudah
kering, dan kadar airnya berkurang karena sifat dari tepung tapioka yang
higroskopis atau mampu menyerap air. Komponen yang terkandung dalam
tepung tapioka yaitu 77% amilopektin dan 23% amilosa. Amilopektin
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan kerupuk untuk
mengembang, sedangkan amilosa memiliki sifat kebalikannya. Hal ini
menyebabkan adonan yang terbuat dari tepung tapioka akan menyerap air
serta dapat mengembang bila ditambahkan air dan dilakukan pemanasan
(Nanin, 2011). Adanya komponen amilopektin yang tinggi ini juga
menyebabkan kerupuk menjadi renyah (Syah dkk., 2018). Kandungan gizi
yang terkandung dalam tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan
syarat mutu tepung tapioka sesuai dengan SNI 3451:2011 dapat dilihat pada
Tabel 2.3.
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Tabel 2.2 Kandungan Gizi Tepung Tapioka setiap 100 gram Bahan
Gizi
Satuan
Kadar
Air
g
9,1
Energi
kkal
363
Protein
g
1,1
Lemak
g
0,5
Karbohidrat
g
88,2
Abu
g
1,1
Kalsium
mg
84
Fosfor
mg
125
Besi
mg
1
Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2018.
Tabel 2.3 Syarat Mutu Tepung Tapioka menurut SNI 3451:2011
No.
Kriteria uji
Satuan
Persyaratan
1
Keadaan
1.1 Bentuk
Serbuk halus
1.2 Bau
Normal
1.3 Warna
Putih, khas tapioka
2
Kadar air (b/b)
%
Maks. 14
3
Abu (b/b)
%
Maks. 0,5
4
Serat kasar (b/b)
%
Maks. 0,4
5
Kadar pati (b/b)
%
Min. 75
6
Derajat putih (MgO = 100)
Min. 91
7
Derajat asam
mL NaOH 1 N Maks. 4
/ 100 g
8
Cemaran logam
8.1 Kadmium (Cd)
mg/kg
Maks. 0,2
8.2 Timbal (Pb)
mg/kg
Maks. 0,25
8.3 Timah (Sn)
mg/kg
Maks. 40
8.4 Merkuri (Hg)
mg/kg
Maks. 0,05
9
Cemaran Arsen (As)
mg/kg
Maks. 0,5
10 Cemaran mikroba
10.1 Angka lempeng total
koloni/g
Maks. 1 x 106
o
(35 C, 48 jam)
10.2 E. coli
APM/g
Maks. 10
10.3 Bacillus cereus
koloni/g
< 1 x 104
10.4 Kapang
koloni/g
Maks. 1 x 104
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2011.
2. Tepung Terigu
Tepung terigu digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses
pengolahan kerupuk. Pada umumnya, terigu hanya digunakan hanya sekitar
5 – 15% saja. Dalam pembuatan kerupuk, tepung terigu berperan dalam
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membentuk adonan agar mudah dibentuk saat pencampuran, mengikat
bahan-bahan yang lain, dan membentuk tekstur saat pemanggangan.
Biasanya dalam proses pembuatan kerupuk digunakan tepung terigu protein
rendah (Koswara, 2009).
Menurut Kusuma dkk. (2013), komponen utama pada terigu selain pati
adalah protein. Jenis protein yang terkandung pada terigu adalah gluten. Jika
gluten mengikat air, maka akan terjadi ikatan kuat dimana air tersebut akan
sulit diuapkan, sehingga kadar air pada adonan tepung terigu akan lebih
tinggi dibandingkan dengan adonan dari tepung tapioka. Adanya pengikatan
air ini menyebabkan pemadatan pada adonan dan proses gelatinisasi
terhambat akibatnya kerupuk sulit mengembang ketika digoreng. Semakin
tinggi komposisi terigu pada adonan, juga akan menyebabkan redness dan
yellowness (warna kemerahan dan kekuningan) pada kerupuk. Hal ini
dikarenakan adanya protein pada terigu yang menyebabkan terjadinya reaksi
Maillard saat penggorengan sehingga kerupuk akan berwarna cokelat.
Komponen kimia pada tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan syarat
mutu tepung terigu menurut SNI 3751:2009 dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.4 Komponen Kimia Penyusun Tepung Terigu per 100 gram Bahan
Komponen
Satuan
Jumlah
Kalori
kal
365
Protein
g
8,9
Lemak
g
1,3
Karbohidrat
g
77,3
Kalsium
mg
16
Fosfor
mg
106
Besi
mg
1,2
Air
g
12,0
Berat dapat dimakan
%
100
Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1996
Tabel 2.5 Syarat Mutu Tepung Terigu menurut SNI 3751:2009
No.
Jenis uji
Satuan
Persyaratan
1 Keadaan:
a. Bentuk
Serbuk
b. Bau
Normal (bebas dari bau asing)
c. Warna
Putih, khas terigu
2 Benda asing
Tidak ada
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Tabel 2.5 (lanjutan)
No. Jenis uji
3 Serangga dalam
semua bentuk stadia
dan potonganpotongannya yang
tampak
4 Kehalusan, lolos
ayakan 212 µm
(mesh No. 70) (b/b)
5 Kadar Air (b/b)
6 Kadar Abu (b/b)
7 Kadar Protein (b/b)
8 Keasaman
9

Satuan
-

%

%
%
%
mg KOH /
100g
Detik

Persyaratan
Tidak ada

Min. 95

Maks. 14,5
Maks. 0,70
Min. 7,0
Maks. 50

Falling number (atas
Min. 300
dasar kadar air 14%)
10 Besi (Fe)
mg/kg
Min. 50
11 Seng (Zn)
mg/kg
Min. 30
12 Vitamin B1 (tiamin)
mg/kg
Min. 2,5
13 Vitamin B2
mg/kg
Min. 4
(riboflafin)
14 Asam folat
mg/kg
Min. 2
15 Cemaran logam:
a. Timbal (Pb)
mg/kg
Maks. 0,1
b. Raksa (Hg)
mg/kg
Maks. 0,05
c. Kadmium (Cd)
mg/kg
Maks. 0,1
16 Cemaran Arsen (As)
mg/kg
Maks. 0,50
17 Cemaran mikroba:
a. Angka lempeng
koloni/g Maks. 1 x 106
total
APM/g
Maks. 10
b. E. coli
koloni/g Maks. 1 x 104
c. Kapang
koloni/g Maks. 1 x 104
d. Bacillus cereus
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2009.
3. Penyedap Rasa
Penyedap rasa yang digunakan dalam pembuatan kerupuk biasanya
monosodium glutamat (MSG) yang merupakan garam natrium dari asam
glutamat (Praja, 2015). Penyedap rasa menjadi bahan tambahan yang
digunakan dalam membuat kerupuk rambak tapioka. Penyedap rasa sering
digunakan dalam berbagai jenis olahan makanan karena bisa dijadikan untuk

11

meningkatkan cita rasa, membuat makanan lebih awet, lebih kental, dan
sebagainya (Winarno, 2007).
MSG merupakan bahan aditif untuk meningkatkan rasa makanan. MSG
menjadi penyedap rasa buatan yang banyak digunakan sebagai bahan
tambahan makanan baik dalam skala rumahan maupun industri olahan
pangan. MSG bersifat tidak memiliki bau dan memiliki perpaduan rasa
manis, asin, dan gurih. Penggunaan MSG diatur oleh BPOM dalam peraturan
Nomor 23 Tahun 2013 mengenai batas maksimum penggunaan BTP (Bahan
Tambahan Pangan) penguat rasa (Prasetyaningsih dkk., 2018). Syarat mutu
bumbu penyedap rasa sesuai dengan SNI 4273:1996 dapat dilihat dalam
Tabel 2.6.
Tabel 2.6 Syarat Mutu Bumbu Penyedap Rasa menurut SNI 4273:1996
No. Jenis uji
Satuan
Persyaratan
1 Bau
Normal, tidak berbau
2 Kenampakan
Kering, tidak ada kotoran
3 Kadar air
%
Maks. 4
4 Kadar protein
%
Min. 7
5 NaCl
%
Maks. 65
6 Angka lempeng total
koloni/g
Maks. 104
7 Coliform
APM/g
Maks. < 3
8 Kapang dan khamir
koloni/g
Maks. 103
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 1996.
4. Garam
Garam digunakan dalam pembuatan kerupuk sebagai penambah cita
rasa dan mempertahankan ikatan struktur adonan. Jumlah garam yang
digunakan dalam pembuatan kerupuk sebanyak 2 – 4% dari banyaknya
tepung. Pada umumnya garam dijual dalam bentuk cetakan balok dan garam
bubuk. Garam dapur biasanya dijual dalam bentuk bubuk ataupun balok
(Koswara, 2009).
Garam dapur biasanya dijual dalam bentuk bubuk ataupun balok. Untuk
garam dapur atau garam konsumsi adalah garam konsumsi beryodium yang
mengandung natrium klorida (NaCl) minimum 94,7%, kadar air 7%, dan
diatur dalam SNI 01-3556-2010. Adapun garam yang banyak digunakan
dalam industri rumahan, yaitu garam krosok. Garam krosok atau disebut
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“Crude Solar Salt” yang dihasilkan melalu proses penguapan dan kristalisasi
air laut. Kualitas garam krosok memiliki kadar natrium kloridanya (NaCl)
rata-rata hanya 85% dan mengandung bahan pengotor. Warna garam krosok
lebih gelap atau kecokelatan daripada garam dapur (Sumada dkk., 2016).
Garam krosok mengandung magnesium lebih tinggi dibanding garam dapur
dan belum ada tambahan yodiumnya. Pada umumnya garam krosok
memiliki harga yang lebih murah daripada garam dapur (Putri dkk., 2020).
Penggunaan garam dalam pembuatan kerupuk dapat dijadikan
pengawet. Pembuatan kerupuk tidak menggunakan pengawet, sehingga
fungsi garam selain untuk menambah cita rasa, juga memperpanjang umur
simpan kerupuk (Afifah dan Anjani, 2008). Garam juga dapat mencegah
terjadinya kerusakan pada produk olahan pangan tersebut. Hal itu
disebabkan karena makanan yang mengandung 2–5% konsentrasi garam
akan menghambat pertumbuhan mikroba psikrofil atau mikroba yang biasa
tumbuh pada suhu 0–30oC (Supardi dan Sukamti, 1999). Syarat mutu garam
konsumsi beryodium dapat dilihat pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7 Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium menurut SNI
3556:2010
No.
Jenis uji
Satuan
Persyaratan
1 Kadar air H2O (b/b)
%
Maks. 7
2 Kadar NaCl (natrium
%
Min. 94
klorida) dihitung dari jumlah
klorida (Cl-) (b/b) atas dasar
bahan kering
3 Bagian yang tidak larut
%
Maks. 0,5
dalam air (b/b) atas dasar
bahan kering
4 Yodium dihitung sebagai
mg/kg
Min. 30
kalium iodiat (KlO3) atas
dasar bahan kering
5 Cemaran logam:
5.1 Kadmium (Cd)
mg/kg
Maks. 0,5
5.2 Timbal (Pb)
mg/kg
Maks. 10,0
5.3 Raksa (Hg)
mg/kg
Maks. 0,1
6 Cemaran Arsen (As)
mg/kg
Maks. 0,1
Sumber: Badan Standarisasi Nasional 2010
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5. Air
Air (H2O) memiliki peranan penting dalam pengolahan makanan. Air
dapat mempengaruhi tekstur, kenampakan, kerenyahan, dan rasa pada
sebuah produk makanan. Air diperlukan dalam reaksi yang terjadi ketika
pembentukan gel sehingga menjadi penentu berhasil atau tidaknya produk
makanan yang dihasilkan (Winarno, 2007)
Dalam pengolahan makanan harus menggunakan air yang memenuhi
syarat-syarat seperti tidak memiliki bau, tidak memiliki warna, tidak
memiliki rasa, tidak menimbulkan kebusukan pada jenis makanan yang
diolah, serta tidak mengganggu kesehatan bagi orang yang mengonsumsi.
Selain itu, air yang digunakan tidak boleh mengandung mangan (Mn), besi
(Fe), coliform, dan cemaran polusi (Sutomo, 2006).
Kadar air pada bahan makanan dapat mempengaruhi aktivitas
mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan
terjadinya kerusakan pada makanan selama distribusi dan penyimpanan
(Jamaluddin dkk., 2014). Pada masing-masing jenis makanan memiliki
kadar air berbeda. Contohnya kadar air pada buah dan sayur bisa mencapai
90%, kadar air pada daging sapi sekitar 66%, sedangkan kadar air pada
produk makanan kering lebih rendah lagi. Kandungan air pada produk
makanan kering seperti dendeng, susu bubuk, dan kerupuk menjadi perhatian
khusus karena dapat menyebabkan kerusakan makanan. Hal ini diakibatkan
oleh terjadinya reaksi kimia pada makanan tersebut dan tumbuhnya mikroba
penyebab kebusukan (Legowo dkk., 2007). Menurut Koswara (2009),
kerupuk yang telah digoreng akan kehilangan kadar air menjadi 1,05 hingga
5,48%. Syarat mutu air mineral berdasarkan acuan SNI 3553:2015 dapat
dilihat pada Tabel 2.8.
Tabel 2.8 Syarat Mutu Air Mineral menurut SNI 3553:2015
No.
Kriteria Uji
Satuan
Persyaratan Mutu
1.
Keadaan
1.1 Bau
Tidak berbau
1.2 Rasa
Normal
1.3 Warna
Unit Pt-Co
Maks. 5
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Tabel 2.8 (lanjutan)
No. Kriteria Uji
Satuan
Persyaratan Mutu
2.
pH
6,0 – 8,5 / min. 4,0*)
3.
Kekeruhan
NTU
Maks. 1,5
4.
Zat yang terlarut
mg/L
Maks. 500
5.
Zat organik (angka
mg/L
Maks. 1,0
KMnO4)
6.
Nitrat (sebagai NO3)
mg/L
Maks. 44
7.
Nitrit (sebagai NO2)
mg/L
Maks. 0,1
8.
Amonium (NH4)
mg/L
Maks. 0,15
9.
Sulfat (SO4)
mg/L
Maks. 200
10. Klorida (Cl )
mg/L
Maks. 250
11. Fluorida (F)
mg/L
Maks. 1
12. Sianida (CN)
mg/L
Maks. 0,05
13. Besi (Fe)
mg/L
Maks. 0,1
14. Mangan (Mn)
mg/L
Maks. 0,05
15. Klor bebas (Cl2)
mg/L
Maks. 0,1
16. Kromium (Cr)
mg/L
Maks. 0,05
17. Barium (Ba)
mg/L
Maks. 0,7
18. Boron (B)
mg/L
Maks. 2,4
19
Selenium (Se)
mg/L
Maks. 0,01
20. Bromat
mg/L
Maks. 0,01
21. Perak (Ag)
mg/L
Maks. 0,025
22. Kadar karbon dioksida
mg/L
3000 – 5890
(CO2) bebas
23. Kadar oksigen (O2)
mg/L
Min. 40,0
terlarut di awal**)
24. Kadar oksigen (O2)
mg/L
Min. 20,0
terlarut di akhir***)
25.1 Timbal (Pb)
mg/L
Maks. 0,005
25.2 Tembaga (Cu)
mg/L
Maks. 0,5
25.3 Kadmium (Cd)
mg/L
Maks. 0,003
25.4 Merkuri (Hg)
mg/L
Maks. 0,001
26
Cemaran Arsen (As)
mg/L
Maks. 0,01
27
Cemaran mikroba
27.1 Angka lempeng total
Koloni/mL
Maks.1,0 x 102
awal**)
27.2 Angka lempeng total
Koloni/mL
Maks. 1,0 x 105
akhir***)
27.3 Coliform
Koloni/250mL
TTD
27.4 Pseudomonas
Koloni/250mL
TTD
aeruginosa
CATATAN: *) Air karbonasi
TTD: Tidak Terdeteksi
**) Di Pabrik
***) Di Pasaran
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2015.
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6. Minyak Goreng
Minyak merupakan campuran antara gliserol dan ester asam lemak.
Ada beberapa jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng, seperti
minyak kelapa sawit, minyak wijen, minyak kacang tanah, dan lain-lain.
Jenis minyak goreng ini memiliki kandungan 80% asam oleat dan linoleat
yang termasuk ke dalam asam lemak tidak jenuh, kecuali minyak kelapa
(Sartika, 2009). Minyak goreng yang banyak ditemukan berupa minyak
goreng dengan merek dan berbentuk curahan (Marsigit dkk., 2011).
Minyak goreng merupakan satu dari banyak kebutuhan pokok yang
harus dipenuhi bagi masyarakat Indonesia, sehingga keberadaan minyak
goreng selalu tersedia pada setiap rumah tangga. Penggunaan minyak goreng
dapat menjadi media penghantar panas, memberikan rasa gurih, dan
meningkatkan nilai kalori pada makanan (Marsigit dkk., 2011). Selain itu,
penggunaan minyak juga dapat mempengaruhi tekstur atau kerenyahan, dan
dapat meningkatkan nilai gizi makanan yang diolah (Ilmi dkk., 2015).
Kualitas minyak goreng yang memenuhi standar mutu menurut SNI
3741:2013 dapat dilihat pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9 Syarat Mutu Minyak Goreng menurut SNI 3741:2013
No.
Kriteria Uji
Satuan
Persyaratan
1 Keadaan
1.1 Bau
Normal
1.2 Warna
Normal
2 Kadar air dan bahan menguap
%(b/b)
Maks. 0,15
3 Bilangan asam
mg KOH/g
Maks. 0,6
4 Bilangan peroksida
mg O2/g
Maks. 10
5 Minyak pelican
Negatif
6 Asam linoleate (C18:3)
%
Maks. 2
dalam komposisi asam lemak
minyak
7 Cemaran logam
7.1 Kadmium (Cd)
mg/kg
Maks. 0,2
7.2 Timbal (Pb)
mg/kg
Maks. 0,1
7.3 Timah (Sn)
mg/kg
Maks. 40/250
7.4 Merkuri (Hg)
mg/kg
Maks. 0,05
8 Cemaran Arsen (As)
mg/kg
Maks. 0,1
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2013.
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7. Bawang Putih
Bawang putih (Allium sativum) merupakan tanaman umbi yang
biasanya dijadikan bumbu dapur. Bawang putih banyak dibudidayakan di
Indonesia dan mudah ditemukan dipasaran. Penggunaan bawang putih
ditujukan untuk meningkatkan cita rasa dan aroma pada produk olahan
makanan. Jenis umbi ini mengandung komponen aktif bernama alisin yang
berperan sebagai pemberi aroma pada bawang putih. Senyawa tersebut yang
menciptakan bau menyengat ketika segar dan bau harum ketika ditumis.
Selain itu, bawang putih juga mengandung senyawa lainnya seperti ajoene,
enzim-enzim,

vitamin

B,

aneka

jenis

mineral

dan

flavonoid

(Pakadang dkk., 2017). Syarat mutu penggunaan bawang putih yang sesuai
standar menurut SNI 3160:1992 dapat dilihat pada Tabel 2.10.
Tabel 2.10 Syarat Mutu Bawang Putih menurut SNI 3160:1992
Karakteristik
Syarat
Mutu I
Mutu II
Kesamaan sifat varietas
Seragam
Seragam
Tingkat ketuaan
Tua
Tua
Kekompakan siung
Kompak
Kurang kompak
Kebernasan
Bernas
Kurang bernas
Kekeringan
Kering simpan
Kering simpan
Kulit luar pembungkus umbi
Sempurna
Kurang sempurna
menutup umbi
menutup umbi
Kerusakan, % (b/b)
5
8
Busuk, % (b/b) maks.
1
12
Diameter umum, cm
3
32,5
Kotoran
Tidak ada
Tidak ada
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 1992.
8. Ketumbar
Ketumbar merupakan salah satu rempah-rempah yang digunakan dalam
olahan masakan guna meningkatkan cita rasa. Rempah-rempah dengan nama
latin Coriandrum sativum ini berbentuk bulat kecil dengan warna
kecokelatan dan ada juga yang berwarna kehitaman. Ketumbar memiliki
aroma yang berasal dari minyak atsiri yang merupakan merupakan senyawa
yang bersifat antimikroba dan anti bakteri. Aromanya sangat tajam seperti
lada, namun ukurannya lebih kecil dan rasanya tidak sepedas lada. Sifat
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tersebut dapat mencegah masuknya bakteri dan mikroba ke dalam makanan,
sehingga umur simpannya bisa bertahan lama (Mutiasari, 2018).
Ketumbar biasanya digunakan sebagai penyedap rasa dan aroma dalam
berbagai masakan Indonesia. Aroma yang dihasilkan ketumbar berasal dari
kandungan kimianya. Ketumbar mengandung sekitar 0,5% minyak atsiri.
Minyak atsiri ini terdapat pada kulit ketumbar sebanyak 40% dan pada biji
sebanyak 60%. Komponen minyak atsiri ketumbar yaitu 60-70% linalool
(koriandrol), 20% senyawa-senyawa hidrokarbon, seperti α-pinen, limonena,
p-simen, dan γ-terpinen, sitroneol, geraniol, borneol, keton aldehida, dan
ester (Fitriani dkk., 2019).
C. Proses Pengolahan Kerupuk Rambak Tapioka
Menurut Koswara (2009), pengolahan kerupuk rambak tapioka diawali
dengan pencampuran bahan-bahan untuk membentuk adonan dan diaduk hingga
merata. Setelah tercampur merata, sisa tepung tapioka dimasukkan ke dalam
campuran kemudian aduk kembali hingga semua bahan membentuk adonan
yang kalis dan homogen. Bahan-bahan yang digunakan yaitu sebagian tepung
tapioka dan terigu, air, garam, bawang putih halus, dan penyedap rasa.
Setelah itu, adonan dicetak pada wadah berbentuk persegi. Alat
pencetakan ini bisa dilakukan menggunakan loyang. Adonan yang sudah
dimasukkan ke dalam loyang. Selain itu, pencetakan juga bisa dilakukan dengan
mesin pencetak untuk efesiensi waktu. Proses selanjutnya yaitu pengukusan.
Pengukusan biasanya dilakukan selama setengah jam hingga satu jam hingga
adonan berubah warna menjadi bening dan teksturnya kenyal. Waktu
pengukusan dipengaruhi oleh ketebalan adonan, semakin tebal adonan kerupuk
yang dikukus, maka semakin lama pula proses pengukusan (Koswara, 2009).
Perlakuan pengukusan pada pengolahan kerupuk akan mengakibatkan
terjadinya perubahan fisik dan kimia. Lama pengukusan akan menurunkan kadar
protein dan air yang terkandung dalam kerupuk. Penurunan kadar protein
diakibatkan oleh proses pemanasan yang menyebabkan denaturasi protein.
Sedangkan penurunan kadar air disebabkan oleh pemanasan menggunakan suhu
tinggi hingga mencapai titik didih air (100 oC). Hal ini menyebabkan kandungan
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air pada kerupuk menurun karena terjadi penguapan. Penurunan kadar air pada
kerupuk akan menyebabkan kadar abu meningkat dikarenakan ketika terjadinya
penguapan air, maka akan banyak residu yang ditinggalkan pada kerupuk ketika
proses pengukusan. Selain itu, lama pengukusan juga meningkatkan kemekaran
pada kerupuk ketika digoreng. Hal tersebut dikarenakan kadar air dan protein
menurun ketika pemanasan. Penurunan kadar protein dan air cenderung
meningkatkan kemerakan pada kerupuk (Zulistyanto dkk., 2016).
Setelah

dilakukan

pengukusan,

kerupuk

dilakukan

pengeringan.

Pengeringan pertama ini bisa dilakukan dengan cara mendiamkan adonan yang
sudah dikukus pada sebuah ruangan selama 12 jam hingga 2 malam, atau bisa
juga dilakukan dengan penjemuran di bawah terik matahari sekitar satu hari
(Koswara, 2009). Selain itu, pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air
pada kerupuk yang menyebabkan kerupuk masih bertekstur kenyal dan lunak.
Pendinginan dilakukan dengan cara diangin-anginkan pada udara terbuka hingga
tekstur kerupuk menjadi keras dan mudah ketika dipotong-potong. Setelah
didiamkan semalaman, kerupuk akan mengalami retrogradasi gel pati sehingga
teksturnya menjadi keras. Retrorgradasi sendiri merupakan terikatnya kembali
molekul-molekul amilosa yang keluar dari granula pati yang pecah saat
gelatinisasi, akibat adanya penurunan suhu, sehingga membentuk mikrokristal
dan mengendap (Nuralifah, 2016).
Ketika tekstur kerupuk sudah mengeras, maka memasuki proses
selanjutnya yaitu pemotongan. Kerupuk rambak tapioka memiliki dua bentuk,
ada yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk persegi panjang kecil-kecil
atau biasa disebut kerupuk rambak jari. Menurut Syah dkk. (2018), pemotongan
atau pemisahan kerupuk yang saling menempel bisa dilakukan secara manual
atau dengan mesin sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Kemudian kerupuk
hasil potongan disusun di atas tray untuk masuk ke proses pengeringan.
Proses pengeringan pada kerupuk mentah dilakukan untuk mengurangi
kadar air pada bahan. Kadar air yang berkurang, akan bisa memperpanjang umur
simpan kerupuk sehingga bisa mempertahankan kualitas kerupuk dan
mengurangi biaya distribusi. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
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menggunakan sinar matahari secara langsung maupun menggunakan oven atau
mesin dryer. Pengeringan menggunakan sinar matahari langsung memiliki daya
tampung yang besar dan harganya murah, tetapi prosesnya membutuhkan waktu
yang lama dan sangat bergantung pada cuaca. Sedangkan pengeringan dengan
oven memiliki keuntungan yaitu suhu dan lama pengeringan bisa diatur sehingga
dapat mempersingkat waktu, tetapi daya tampung oven terbatas dan memerlukan
biaya operasional yang cukup mahal (Koswara, 2009). Pengeringan disarankan
menggunakan mesin dryer karena dapat menghindari kontaminasi dan
kerusakan yang disebabkan oleh tumbuhnya jamur pada permukaan kerupuk
(Nuralifah, 2016).
Menurut Koswara (2009), pengeringan menggunakan sinar matahari
langsung bisa mencapai waktu 2 hari jika cuaca cerah, sedangkan 4 – 5 hari jika
cuaca mendung. Jika menggunakan oven, pengeringan bisa dilakukan sekitar
7 – 8 jam pada suhu 60 – 70 oC dan sekitar 15 – 20 jam jika menggunakan suhu
55oC. Menurut Nuralifah (2016), kerupuk yang sudah benar-benar kering
ditandai dengan teksturnya yang keras dan mudah dipatahkan. Kadar air pada
kerupuk kering sekitar 12 – 14 %. Setelah itu, kerupuk siap digoreng.
Proses penggorengan dilakukan untuk mendapatkan kerupuk matang.
Pada proses ini, air pada kerupuk yang mengikat jaringan akan menguap akibat
adanya pemanasan dan menghasilkan tekanan uap. Hal inilah yang
menyebabkan tekstur kerupuk mengembang dan membentuk struktur rongga
pada kerupuk matang. Penggorengan kerupuk rambak tapioka dilakukan
menggunakan minyak panas sekitar suhu 160 – 170 oC. Metode penggorengan
yang digunakan yaitu deep frying dengan menggunakan banyak minyak hingga
kerupuk mentah dapat terendam (Nuralifah, 2016). Penggorengan dilakukan
sekitar 1 menit hingga kerupuk mengembang sempurna, berwarna kecokelatan,
dan memiliki tekstur renyah.
Setelah digoreng, kerupuk matang ditiriskan terlebih dahulu agar
mengurangi minyak yang terserap ke dalam kerupuk kemudian dikemas.
Pengemasan pada kerupuk bertujuan untuk menghalangi terserapnya uap air
pada kerupuk. Selain itu, pengemasan juga berfungsi untuk menjaga produk
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tetap aman dari kerusakan fisik dan pencemaran. Oleh sebab itu, pengemasan
dapat memperlama masa simpan dan mempertahankan mutu kerupuk agar tahan
lama. Dalam pengemasan kerupuk, disarankan menggunakan plastik
Polipropilen (PP) dengan ukuran 0,3 mm, 0,5 mm, dan 0,7 mm. Semakin tebal
ukuran plastik yang digunakan, maka semakin lama umur simpannya
(Wulandari dkk., 2013).
D. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu adalah mengukur kinerja produk, membandingkan
dengan standar dan spesifikasi produk, juga mengoreksi jika terdapat suatu
penyimpangan. Adanya pengendalian mutu akan menghasilkan produk yang
sesuai standar mutu dan sesuai dengan keinginan (Sonalia dan Musa, 2013).
Menurut Norawati dan Zulher (2019), pengendalian mutu sangat penting karena
dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar mutu
yang telah berlaku. Standar mutu berlaku pada bahan baku, proses produksi, dan
produk jadi. Peningkatan kualitas mutu produk akan memberikan dampak bagi
produk yang dihasilkan oleh suatu industri.
Menurut Wicaksananengnaya dkk. (2013), pengendalian bahan baku
dilakukan pada bahan baku yang digunakan agar sesuai dengan standar yang
telah direncanakan. Pengendalian mutu ini dilakukan ketika bahan baku diterima
produsen, masuk ke gudang, masa penyimpanan, hingga bahan baku akan
digunakan untuk proses produksi. Kualitas bahan baku yang digunakan sangat
mempengaruhi produk akhir. Selain pada bahan aku, pengendalian mutu juga
harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan ketika proses produksi
berlangsung. Dalam pengendalian mutu proses produksi perlu memperhatikan
cara kerja alat-alat dan mesin produksi yang digunakan agar menghasilkan
produk akhir sesuai dengan standar mutu yang telah direncanakan. Pengendalian
mutu juga harus dilakukan pada produk akhir atau produk yang sudah jadi.
Pengendalian mutu pada produk akhir harus memperhatikan dan mengawasi
produk hasil produksi hingga ke tangan konsumen. Pengendalian pada produk
akhir dilakukan untuk mengurangi dan menghindari adanya produk cacat yang
dipasarkan.
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Kualitas merupakan aspek untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu
tanpa cacat apapun. Produk yang dapat dikatakan memiliki kualitas tinggi yaitu
produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi standar mutu dari
segi penampilan hingga atribut sensorinya. Pengendalian mutu mengarah pada
kegiatan untuk memastikan produk telah memenuhi standar dengan kualitas
setinggi mungkin (Tenny dkk., 2018).
E. Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB)
1. Definisi CPPB
Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2012) Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206, Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) yaitu suatu
patokan yang penting dipakai oleh industri makanan atau obat baik berskala
kecil hingga berskala besar. Fungsi CPPB sendiri yaitu untuk memenuhi
standar dan kualitas mutu pada suatu produk yang diproduksi sehingga
industri tersebut tetap terjaga keamanannya dan terus menghasilkan produk
dengan kualitas yang baik. Dengan adanya konsep CPPB ini diharapkan bisa
membantu sebuah industri pangan menghasilkan produk dengan mutu tinggi
dan sesuai dengan standar aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga industri pangan dapat
berkembang.
Ditetapkannya Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah
Tangga (CPPB-IRT) atau Good Manufacturing Practices (GMP) bertujuan
untuk menghasilkan hasil produksi pangan yang tidak hanya memiliki nilai
gizi saja, tetapi juga menghasilkan makanan yang berkualitas dan aman bagi
konsumen. Industri pangan wajib menetapkan CPPB-IRT sebagai upaya
pencegahan atau preventif sehingga produk pangan berkualitas, layak, dan
aman untuk dikonsumsi (BPOM, 2012).
2. Ruang Lingkup CPPB
Industri pangan akan berkembang pesat jika bisa meningkatkan
kepercayaan konsumen kepada produk olahan pangan yang dihasilkan. Untuk
meningkatkan

kepercayaan

tersebut,

maka

industri

pangan

harus

meningkatkan mutu produknya sehingga berkualitas, layak, dan aman untuk
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dikonsumsi. Industri pangan yang memproduksi produk pangan berkualitas
dan aman konsumsi akan memberikan jaminan keamanan pangan bagi
masyarakat dan bahaya dari penyimpangan mutu pangan dapat diminimalisir
(BPOM RI, 2012).
Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2012), persyaratan
CPPB-IRT yang bisa diterapkan terdiri dari 4 tingkatan yaitu “harus”,
“seharusnya”, “sebaiknya”, dan “dapat”. Tingkatan tersebut dapat dilakukan
di semua lingkup selama pengolahan berlangsung, seperti proses produksi,
pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pangan. Penjelasan keempat
tingkatan tersebut secara rinci yaitu:
a. Tingkatan “harus”, merupakan persyaratan yang menunjukkan apabila
tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi keamanan produk pangan dan
dalam pemeriksaannya dinyatakan sebagai ketidaksesuaian kritis.
b. Tingkat “seharusnya”, merupakan persyaratan yang menunjukkan apabila
tidak dipenuhi, maka akan memiliki potensi mempengaruhi efisiensi
pengendalian keamanan produk pangan dan dalam pemeriksaannya
dinyatakan sebagai ketidaksesuaian serius.
c. Tingkat “sebaiknya”, merupakan persyaratan yang menunjukkan apabila
tidak dipenuhi, maka memiliki potensi mempengaruhi efisiensi
pengendalian keamanan produk dan dalam pemeriksaannya dinyatakan
sebagai ketidaksesuaian mayor.
d. Tingkat “dapat”, merupakan persyaratan yang menunjukkan apabila tidak
dipenuhi, maka memiliki potensi mempengaruhi mutu produk pangan dan
dalam pemeriksaannya dinyatakan sebagai ketidaksesuaian minor.
Berdasarkan konsep CPPB-IRT, persyaratan penanganan pangan harus
dipenuhi, mulai dari bahan baku datang hingga menjadi produk akhir. CPPBIRT mencakup Lokasi dan Lingkungan Produksi, Bangunan dan Fasilitas,
Peralatan Produksi, Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air, Fasilitas dan
Kegiatan Higiene dan Sanitasi, Kesehatan dan Higiene Karyawan,
Pemeliharaannya Kesehatan dan Higiene

Karyawan, Penyimpanan,

Pengendalian Proses, Pelabelan Pangan, Pengawasan dan Penanggung
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Jawab, Penarikan Produk, Pencatatan dan Dokumentasi, dan Pelatihan
Karyawan (BPOM RI, 2012).
a. Lokasi dan Lingkungan Produksi
Penetapan lokasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus
mempertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan sekitar yang dapat
menimbulkan risiko kontaminasi serta mempertimbangkan tindakan
pencegahan yang dapat dilakukan agar produk dapat terlindungi.
1) Lokasi IRTP
Lokasi IRTP seharusnya selalu dijaga agar tetap bersih dan terbebas
dari sampah, aroma tidak sedap, asap, kotoran, dan debu.
2) Lingkungan
Lingkungan

seharusnya

selalu

dijaga

kebersihannya

dengan

melakukan:
a) Membuang tempat sampah secara rutin agar tidak menumpuk
b) Selalu menutup tempat sampah
c) Menjaga kebersihan jalanan dari debu dan memastikan selokan
berfungsi dengan baik.
b. Bangunan dan Fasilitas
Bangunan dan fasilitas IRTP seharusnya menjamin keamanan pangan dari
bahaya fisik, biologis, dan kimia selama proses pengolahan pangan serta
mudah dalam pembersihan dan sanitasi.
1) Bangunan Ruang Produksi
Ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah untuk dibersihkan.
a) Desain dan Tata Letak
i. Ruang pengolahan sebaiknya hanya melakukan kegiatan
produksi makanan.
ii. Konstruksi bangunan:
(i) Sebaiknya dibuat dari material tahan lama.
(ii) Seharusnya mudah untuk dibersihkan, dipelihara, atau
didesinfeksi, meliputi lantai, dinding, atap atau langit-
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langit, pintu, jendela, lubang angin atau ventilasi,
permukaan tempat kerja, dan pemakaian bahan gelas.
b) Lantai
i. Lantai sebaiknya dibuat dari material tahan air, rata, halus namun
tidak licin, kuat, mudah ketika membersihkan air, dan tidak
membuat air tergenang.
ii. Lantai seharusnya selalu dalam keadaan bebas debu, lendir, dan
kotoran lain serta mudah untuk dibersihkan.
c) Dinding
i. Dinding sebaiknya dibuat dari material tahan lama, kedap air,
tidak mudah bocor, dan tidak mudah terkikis atau terkelupas.
ii. Permukaan langit-langit seharusnya rata, berwarna terang, dan
perlu dibuat dari bahan tidak menyerap air serta dilapisi dengan
cat tahan panas jika di ruang produksi berlangsung proses yang
menggunakan atau menimbulkan uap air.
iii. Dinding seharusnya mudah untuk dibersihkan.
d) Langit-langit
i. Langit-langit sebaiknya dibuat dari material tahan lama, kedap
air, tidak mudah bocor, dan tidak mudah terkikis atau terkelupas.
ii. Permukaan langit-langit sebaiknya rata, berwarna terang, dan
perlu dibuat dari bahan tidak menyerap air serta dilapisi dengan
cat tahan panas jika di ruang produksi berlangsung proses yang
menggunakan atau menimbulkan uap air.
iii. Konstruksi langit-langit sebaiknya dirancang dengan dengan baik
untuk mencegah debu menumpuknya debu, tumbuhnya jamur,
mengelupas bagian permukaan langit-langit, bersarangnya hama,
dan memperkecil terjadinya kondensasi.
iv. Langit-langit seharusnya selalu dalam kondisi bersih dari debu
dan sarang laba-laba.
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e) Pintu
i. Pintu sebaiknya dibuat dari material tahan lama, kuat, tidak
mudah rusak, rata, berwarna terang, dan permukaannya halus.
ii. Pintu seharusnya dilengkapi dengan pintu kasa yang bisa dilepas
agar mudah dibersihkan.
iii. Pintu ruang pengolahan seharusnya dirancang membuka ke luar
atau ke samping agar debu dan kotoran tidak mudah masuk
bersama udara ke dalam ruang produksi.
iv. Pintu ruangan, termasuk pintu kasa dan tirai udara seharusnya
mudah ditutup serta selalu tertutup.
f) Jendela
i. Jendela sebaiknya dibuat dari material tahan lama, kuat, tidak
mudah rusak dan pecah.
ii. Permukaan jendela sebaiknya rata, halus, berwarna terang, dan
mudah untuk dibersihkan.
iii. Jendela seharusnya dilengkapi dengan kasa untuk mencegah
masuknya serangga yang bisa dilepas agar mudah dibersihkan.
iv. Konstruksi jendela seharusnya dirancang dengan baik untuk
menghindari penumpukan debu.
g) Lubang angin atau ventilasi
i. Lubang angin atau ventilasi seharusnya dalam jumlah cukup agar
udara selalu mengalir di ruang produksi dan dapat mengilangkan
gas, uap, panas, dan bau yang dihasilkan ketika proses produksi.
ii. Lubang angin atau ventilasi seharusnya selalu bersih, bebas dari
debu, dan tidak ada sarang laba-laba.
iii. Lubang angin atau ventilasi seharusnya dilengkapi dengan kasa
untuk mencegah masuknya serangga dan kotoran.
iv. Kasa pada lubang angin atau ventilasi seharusnya bisa dilepas
agar mudah dibersihkan.
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h) Permukaan tempat kerja
i. Permukaan tempat kerja yang bersentuhan secara langsung
dengan bahan makanan harus pada keadaan baik, tahan lama,
mudah dipelihara dan dibersihkan.
ii. Permukaan tempat kerja harus terbuat dari material kedap air,
permukaannya halus, dan tidak bereaksi dengan makanan,
detergen, serta desinfektan.
i) Penggunaan bahan gelas
Pemilik atau pimpinan IRTP seharusnya memiliki peraturan
mengenai penggunaan bahan gelas untuk mencegah kontaminasi
bahaya fisik terhadap bahan pangan akibat pecahan gelas.
2) Fasilitas
a) Kelengkapan Ruang Produksi
i. Ruang produksi sebaiknya memiliki pencahayaan yang terang
agar karyawan dapat bekerja lebih cermat.
ii. Ruang produksi seharusnya memiliki fasilitas untuk cuci tangan
dengan kondisi yang selalu bersih dan dilengkapi sabun serta
pengeringnya.
b) Tempat Penyimpanan
i. Tempat penyimpanan bahan pangan, termasuk bumbu dan Bahan
Tambahan Pangan (BTP) harus terpisah dengan produk akhir.
ii. Tempat penyimpanan khusus harus disediakan dengan tujuan
penyimpanan bahan non pangan seperti bahan pencuci, pelumas,
dan oli.
iii. Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan tidak boleh
ada serangga, binatang pengerat, maupun mikroba, serta memiliki
sirkulasi udara yang bagus.
c. Peralatan Produksi
Tata letak peralatan produksi diletakkan secara teratur untuk mencegah
kontaminasi silang. Alat-alat pengolahan yang bersentuhan langsung
dengan bahan sebaiknya dibuat dengan konstruksi dan desain yang baik
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serta dilakukan peletakan yang teratur agar dapat menjamin kualitas dan
keamanan produk pangan.
a) Persyaratan bahan peralatan produksi
i. Peralatan produksi sebaiknya dibuat dari material kuat, tahan
lama, tidak berkarat, mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan
mudah dibersihkan.
ii. Permukaan yang bersentuhan langsung dengan bahan harus
halus, tidak berkarat, tidak memiliki lubang atau celah, tidak
mudah mengelupas, dan tahan air.
iii. Peralatan harus steril dan tidak menyebabkan kontaminasi
mikroorganisme, bahan logam dari peralatan, pelumas, bahan
bakar, dan bahan non-pangan lainnya terhadap makanan yang
diproduksi.
b) Tata letak peralatan produksi
Alat-alat produksi sebaiknya diurutkan sesuai dengan proses
pembuatannya agar tetap higienis, mudah dibersihkan, dan
menghindari terjadinya kontaminasi silang.
c) Pengawasan dan pemantauan peralatan produksi
Alat-alat produksi seharusnya selalu dipelihara, diperiksa dan
dipantau supaya berfungsi dengan baik.
d) Bahan perlengkapan dan alat ukur/timbangan.
i. Bahan peralatan berbahan kayu seharusnya dipastikan metode
pembersihannya agar dapat memberikan jaminan sanitasi.
ii. Alat ukur/timbangan seharusnya keakuratannya dapat dipastikan,
terutama alat ukur/timbangan untuk bahan tambahan pangan
(BTP).
d. Suplai Air
Air yang digunakan selama proses produksi harus tercukupi dan
memenuhi syarat mutu air bersih atau air minum.
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e. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi
Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi dilakukan guna menjamin
kebersihan bangunan dan peralatan produksi, serta mencegah terjadinya
kontaminasi silang dari pekerja.
1) Fasilitas Higiene dan Sanitasi
a) Sarana Pembersihan dan Pencucian
i. Sarana pembersihan/pencucian untuk bahan pangan, alat-alat,
bangunan (lantai, dinding, dan sebagainya), serta perlengkapan
kebersihan dan sanitasi seharusnya selalu tersedia dan terawat
dengan baik.
ii. Sarana pembersihan harus dilengkapi dengan sumber air bersih
iii. Air panas dapat digunakan untuk membersihkan alat-alat
tertentu, termasuk sebagai pelarut sisa-sisa lemak, dan untuk
pencucian jika dibutuhkan
b) Sarana Higiene Karyawan
Sarana higiene karyawan seperti tempat pencucian tangan dan
toilet harus disediakan dengan jumlah yang cukup dan dalam
keadaan bersih agar kebersihan karyawan tetap terjaga sehingga
mencegah terjadinya kontaminasi silang.
c) Sarana Cuci Tangan seharusnya:
i. Berada di dekat ruang produksi, disediakan air bersih dan sabun
cuci tangan.
ii. Dilengkapi dengan alat pengering tangan seperti handuk, kertas
serap bersih atau lap.
iii. Dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah tertutup.
d) Sarana Toilet/Jamban seharusnya:
i. Dibuat dengan rancangan dan konstruksi yang memperhatikan
syarat higiene, sumber air mengalir, dan saluran pembuangan.
ii. Ada tanda peringatan mengenai karyawan wajib mencuci
tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar mandi.
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iii. Memiliki pintu yang dapat dibuka mengarah ke luar ruang
produksi.
iv. Selalu dalam keadaan bersih dan tertutup.
e) Sarana Pembuangan Air dan Limbah
i. Sistem pembuangan limbah seharusnya dibuat dengan
rancangan dan konstruksi yang baik sehingga bisa mencegah
terjadinya pencemaran.
ii. Sampah harus cepat dibuang ke tempat sampah agar tidak
menumpuk dan dihinggapi serangga, hewan pengerat, atau
binatang lain yang dapat menyebabkan kontaminasi pada
makanan ataupun sumber air.
iii. Tempat sampah harus dibuat dari material kuat dan tertutup
rapat untuk mencegah sampah tumpah sehingga dapat
mencemari makanan maupun sumber air.
2) Kegiatan Higiene dan Sanitasi
a) Pembersihan atau pencucian dapat dilakukan dengan cara fisik
seperti memakai sikat, maupun dengan cara kimia seperti memakai
sabun/detergen, maupun dengan cara keduanya.
b) Apabila dibutuhkan desinfektan sebaiknya menggunakan kaporit
sesuai prosedur.
c) Pembersihan atau pencucian dan pemberian desinfektan pada
peralatan seharusnya dilakukan secara teratur.
d) Sebaiknya terdapat karyawan yang bertanggung jawab terhadap
seluruh kegiatan pembersihan, pencucian, dan pemberian
desinfeksi.
f. Kesehatan dan Higiene Karyawan
Kesehatan dan higiene karyawan yang baik bisa menjamin bahwa
karyawan tidak menjadi sumber kontaminasi ketika menyentuh langsung
maupun tidak langsung pada produk makanan.
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1) Kesehatan Karyawan harus:
a) Selalu dalam kondisi sehat. Apabila sakit atau baru sembuh dari
sakit, maka tidak diperbolehkan memasuki ruang produksi karena
diduga masih membawa penyakit.
b) Apabila karyawan memiliki gejala dan menderita penyakit
menular, maka tidak diperbolehkan memasuki ruang produksi.
2) Kebersihan Karyawan
a) Karyawan harus selalu bekerja dalam kondisi bersih.
b) Karyawan yang bersentuhan langsung dengan makanan
seharusnya memakai pakaian kerja bersih seperti celemek, sarung
tangan, masker, hairnet, dan/atau sepatu kerja. Pakaian dan
perlengkapannya hanya dipakai saat bekerja.
c) Apabila karyawan memiliki luka dan akan bersentuhan langsung
dengan makanan, maka luka harus ditutup dengan perban khusus
luka.
d) Karyawan harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun
sebelum melakukan produksi makanan, setelah melakukan
penanganan bahan mentah atau bahan/alat kotor, dan setelah dari
kamar mandi.
3) Kebiasaan Karyawan
a) Karyawan sebaiknya tidak makan, minum, merokok, bersin,
batuk, meludah yang mengawah ke makanan ataupun kegiatan
lain yang berisiko mengontaminasi makanan.
b) Karyawan yang bersentuhan langsung dengan makanan
sebaiknya tidak memakai atribut lain yang dapat menimbulkan
bahaya bagi produk makanan seperti anting, kalung, cincin, jam,
peniti, dan sebagainya.
g. Pemeliharaan dan Program Higiene dan Sanitasi
Pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi terhadap fasilitas
produksi seperti bangunan, mesin, peralatan, pengendalian hama,
penanganan limbah dan sebagainya dilakukan dengan teratur untuk
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menjamin tidak terjadinya kontaminasi silang terhadap makanan yang
diproduksi.
1) Pemeliharaan dan Kebersihan
a) Bangunan, lingkungan alat-alat, dan sebagainya seharusnya
selalu dirawat dan digunakan sesuai dengan fungsinya.
b) Peralatan

produksi

harus

selalu

dibersihkan

untuk

menghilangkan kotoran dan sisa-sisa bahan makanan.
c) Bahan kimia untuk mencuci sebaiknya digunakan sesuai dengan
prosedur dan disimpan pada wadah dengan label yang jelas untuk
mencegah terjadinya kontaminasi pada bahan baku atau produk
makanan.
2) Prosedur Pembersihan dan Sanitasi
Prosedur pembersihan dan sanitasi sebaiknya dilaksanakan dengan
cara fisik (seperti disikat, disemprot dengan air dengan tekanan
tinggi, atau divakum) dengan cara kimia (menggunakan sabun atau
detergen), maupun dengan cara keduanya untuk membersihkan
kotoran juga mikroorganisme yang berasal dari bangunan,
lingkungan, dan peralatan.
3) Program Higiene dan Sanitasi, seharusnya:
a) Menjamin kebersihan seluruh tempat dan peralatan produksi.
b) Dilaksanakan
ketepatannya,

secara
dan

teratur,

selalu

efektifitasnya.

Jika

dipantau
perlu

akurasi
dilakukan

pencatatan.
4) Program Pengendalian Hama
a) Hama (serangga, binatang pengerat, unggas, dan sebagainya)
adalah pengantar cemaran biologis yang dapat menurunkan
kualitas dan keamanan produk makanan. Kegiatan pengendalian
hama dilakukan untuk mengurangi risiko masuknya hama ke
dalam ruang produksi sehingga berpotensi mencemari produk
makanan.
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b) Mencegah masuknya hama
i.

Celah atau lubang dan selokan sebagai jalan masuk hama
harus selalu tertutup

ii.

Jendela, pintu, dan lubang udara atau ventilasi harus ditutup
dengan kasa untuk mencegah masuknya hama.

iii.

Hewan peliharaan seperti kucing, ayam, anjing, domba, dan
lain-lain tidak boleh berkeliaran di sekitar ruang produksi

iv.

Tidak boleh ada bahan pangan bercecer supaya tidak
mengundang adanya hama.

c) Mencegah timbulnya sarang hama di ruang produksi
i.

Bahan pangan seharusnya disimpan dengan baik dan tidak
langsung bersentuhan dengan lantai, dinding, dan langitlangit.

ii.

Ruang produksi harus selalu bersih.

iii.

Tempat sampah harus selalu dalam keadaan tertutup dan
terbuat dari bahan tahan lama.

iv.

IRTP seharusnya memeriksa lingkungan dan ruang produksi
yang berpotensi menimbulkan sarang hama.

5) Pemberantasan Hama
a) Serangan hama seharusnya segera dimusnahkan.
b) Hama harus diberantas tanpa mempengaruhi kualitas dan
keamanan makanan.
c) Hama dapat diberantas dengan cara fisik seperti memakai
jebakan atau dengan cara kimia seperti memakai racun.
d) Pemberantasan hama dengan cara bahan kimia harus dilakukan
dengan pertimbangan tidak mencemari produk makanan.
6) Penanganan Sampah
Penanganan dan pembuangan sampah dilakukan dengan tepat dan
cepat. Sampah harus segera dibuang dan tidak dibiarkan menumpuk
di lingkungan dan ruang produksi.
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h. Penyimpanan
Penyimpanan bahan yang digunakan selama proses produksi (seperti
bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan pangan) dan produk
akhir dilakukan sebaik mungkin agar tidak menyebabkan penurunan
kualitas dan keamanan makanan.
1) Penyimpanan Bahan dan Produk Akhir
i.

Bahan dan produk akhir harus disimpan secara terpisah pada
ruang yang bersih, suhu penyimpanan sesuai, tidak terdapat
hama, dan memiliki penerangan yang cukup.

ii.

Bahan baku seharusnya tidak boleh disimpan langsung
menyentuh lantai, melekat pada dinding dan langit-langit.

iii.

Bahan dan produk akhir harus diberi tanda dan menggunakan
sistem First In First Out (FIFO) dan sistem First Expired First
Out (FEFO), dimana bahan yang masuk terlebih dahulu
dan/atau memiliki masa simpan yang singkat harus digunakan
dan dijual terlebih dahulu.

iv.

Bahan-bahan mudah menyerap air (seperti garam, gula, rempahrempah bubuk, dan sebagainya) harus disimpan pada tempat
kering.

2) Penyimpanan Bahan Berbahaya
Bahan berbahaya seperti bahan sanitasi, sabun pembersih, racun
serangga, umpan tikus, dan sebagainya harus disimpan di ruangan
terpisah serta selalu dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya
kontaminasi silang.
3) Penyimpanan Wadah dan Pengemas
a) Penyimpanan wadah dan pengemas harus dilakukan dengan rapi
di tempat yang bersih dan tertutup.
b) Bahan pengemas harus disimpan pada tempat yang berbeda dari
bahan baku dan produk akhir.
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4) Penyimpanan Label Pangan
a) Label makanan seharusnya disimpan dengan rapi dah teratur agar
tidak terjadi kesalahan pemakaian dan meningkatkan risiko
kontaminasi.
b) Label makanan harus disimpan di tempat yang bersih dan jauh
dari pencemaran.
5) Penyimpanan Peralatan Produksi
Peralatan produksi yang telah dibersihkan tetapi belum digunakan
harus disimpan di tempat yang bersih dengan kondisi yang baik.
Sebaiknya permukaan peralatan mengarah ke bawah agar terhindar
dari debu, kotoran, dan kontaminasi lain.
i. Pengendalian Proses
Untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, proses produksi
harus dilakukan dengan pengendalian yang benar. Pengendalian proses
pengolahan pangan IRT dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Penetapan Spesifikasi Bahan Baku
a) Persyaratan Bahan
i.

Bahan yang dimaksud meliputi bahan baku, bahan tambahan,
bahan penolong termasuk air, dan bahan tambahan pangan
(BTP).

ii.

Harus menggunakan bahan yang memenuhi standar kualitas
yang telah ditetapkan, tidak rusak, tidak busuk, tidak
mengandung bahan berbahaya, tidak menimbulkan kerugian,
dan tidak mengancam kesehatan.

iii.

Harus menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi bahan yang
akan digunakan selama proses produksi.

iv.

Tidak menerima bahan makanan yang rusak

v.

Penggunaan BTP harus sesuai batas maksimum yang
diizinkan.
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vi.

BTP yang digunakan harus memiliki izin dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM
RI).

vii.

Bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dengan
formulasi dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan
kualitas bahan.

viii.

Tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk
pangan.

b) Persyaratan Air
i.

Air yang digunakan dalam produksi makanan harus
memenuhi syarat air minum atau air bersih sesuai peraturan
perundang-undangan.

ii.

Air yang digunakan untuk mencuci atau bersentuhan
langsung dengan makanan seharusnya memenuhi syarat air
bersih sesuai perundang-undangan.

iii.

Air, es, dan uap panas (steam) harus dijaga agar tidak terjadi
kontaminasi dari bahan-bahan luar.

iv.

Uap panas (steam) yang bersentuhan langsung dengan bahan
makanan atau mesin/peralatan harus tidak mengandung
bahan berbahaya bagi keamanan pangan.

v.

Air yang digunakan berulang-ulang seharusnya dilakukan
penanganan dan pemeliharaan untuk menjamin kemanan
produk makanan.

2) Penetapan Komposisi dan Formula Bahan
a) Harus menentukan komposisi dan formulasi bahan yang
digunakan dalam produksi makanan.
b) Harus mencatat dan memakai komposisi yang sudah ditentukan
dengan konsisten.
c) Harus mengukur atau menimbang BTP yang akan digunakan
harus diukur dengan timbangan yang akurat.
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3) Penetapan Cara Produksi yang Baku
a) Seharusnya menetapkan standar proses produksi makanan.
b) Seharusnya membuat diagram alir atau alur produksi dengan
jelas.
c) Seharusnya menentukan kondisi yang baku pada setiap tahapan
proses produksi, seperti lama pengadukan, suhu pemanasan, lama
pemanasan dan sebagainya.
d) Seharusnya menggunakan standar diagram alir yang telah
ditetapkan sebagai acuan dalam kegiatan produksi makanan.
4) Penetapan Jenis, Ukuran, dan Spesifikasi Kemasan
Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan yang sesuai akan
menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikemas karena dapat
melindungi dari sinar matahari kotoran, debu, kelembaban, dan
sebagainya.
a) Seharusnya menggunakan bahan kemasan yang cocok dengan
makanan yang dikemas dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
b) Seharusnya kemasan menggunakan rancangan dan bahan yang
dapat

melindungi

produk

sehingga

dapat

mengurangi

pencemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan
yang baik.
c) Kemasan yang digunakan kembali (seperti botol minuman) harus
mudah dibersihkan, kuat, dan tidak digunakan untuk mengemas
produk bukan pangan.
5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang dihasilkan.
a) Seharusnya dapat menetapkan karakteristik produk makanan.
b) Harus menentukan tanggal kadaluwarsa.
c) Harus mencatat tanggal produksi.
d) Dapat memastikan kode produksi yang dibutuhkan untuk
melakukan penarikan produk jika diperlukan.
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j. Pelabelan Pangan
Penggunaan label makanan pada kemasan produk pangan IRT harus jelas
dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, mengolah,
menyimpan, dan mengonsumsi produk makan. Pelabelan pangan harus
dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan atau perubahannya dan peraturan lain
terkait label dan iklan pangan sekurang-kurangnya mencantumkan :
nama produk (sesuai dengan jenis pangan IRT pada Peraturan Kepala
BPOM HK.03.1.2.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), daftar bahan (komposisi),
berat bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal kadaluwarsa, kode
produksi, dan nomor PIRT. Label pangan IRT tidak boleh
mencantumkan klaim kesehatan maupun gizi.
k. Pengawasan oleh Penanggung jawab
Pengawasan dan penanggung jawab bertugas untuk melakukan
pengawasan terhadap seluruh proses produksi beserta pengendaliannya
jika terjadi penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan produk
makanan yang aman dan berkualitas.
1) Penanggung jawab minimal harus memiliki pengetahuan mengenai
prinsip-prinsip, kegiatan higiene dan sanitasi makanan beserta proses
pengolahannya

dengan

pembuktian

kepemilikan

Sertifikat

Penyuluhan Keamanan Pangan (Sertifikasi PKP).
2) Penanggung jawab seharusnya melakukan pengawasan secara berkala
mencakup:
a) Pengawasan Bahan
i. Bahan yang dipakai dalam proses produksi seharusnya
memenuhi syarat kualitas dan keamanan pangan.
ii. IRTP dapat menjaga catatan penggunaan bahan.
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b) Pengawasan Proses
i. Pengawasan proses seharusnya dilaksanakan dengan membuat
formulasi mengenai syarat-syarat terkait bahan baku,
komposisi, proses pengolahan, dan distribusi.
ii. Setiap satuan produksi (dalam sekali proses) seharusnya
dilengkapi dengan petunjuk yang menyebutkan nama produk,
tanggal pembuatan, kode produksi, jenis dan jumlah bahan
yang digunakan, jumlah produk yang diolah, dan sebagainya
sesuai kebutuhan informasi.
iii. Penanggung jawab seharusnya melakukan pengendalian atau
tindakan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian pada
persyaratan proses yang ditetapkan.
l. Penarikan Produk
Penarikan produk pangan merupakan tindakan penghentian peredaran
produk makanan karena diduga menyebabkan timbulnya penyakit atau
keracunan pangan. Penarikan produk pangan bertujuan untuk mencegah
munculnya korban yang lebih banyak akibat mengonsumsi produk
makanan yang membahayakan kesehatan.
1) Pemilik IRTP harus menarik produk makanan dari pasaran apabila
makanan tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
dan dinilai dapat menyebabkan penyakit atau keracunan.
2) Pemilik IRTP harus menghentikan produksi hingga masalah
terselesaikan.
3) Produk lain yang diproduksi dalam kondisi yang sama dengan produk
penyebab bahaya seharusnya juga dilakukan penarikan dari pasaran.
4) Pemilik IRTP seharunya melaporkan penarikan produk miliknya,
khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan kepada
pemerintah kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Balai
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
5) Makanan yang terbukti menyebabkan bahaya harus dihancurkan dan
disaksikan oleh BPOM.
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6) Penanggung jawab IRTP dapat menyiapkan langkah penarikan
produk makanan.
m. Pencatatan dan Dokumentasi
Pencatatan dan dokumentasi yang baik dibutuhkan untuk memudahkan
penelusuran masalah apabila terjadi ketidaksesuaian, khususnya yang
berhubungan dengan proses produksi dan distribusi.
1) Pemilik IRTP seharusnya mencatat dan mendokumentasikan:
a) Penerimaan bahan baku, bahan penolong, dan BTP minimal
mencantumkan nama bahan, jumlah, tanggal pembelian, nama
dan alamat IRTP.
b) Produk akhir minimal mencantumkan nama produk, jenis
produk, tanggal produksi, kode produksi, jumlah produksi, dan
lokasi pemasaran.
c) Penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama,
kesehatan karyawan, pelatihan, pemasaran, penarikan produk,
dan hal lainnya yang dinilai penting.
2) Catatan dan dokumen bisa disimpan selama dua kali usia
penyimpanan produk makanan.
3) Catatan dan dokumen yang ada sebaiknya selalu dijaga agar tetap
akurat dan aktual.
n. Pelatihan Karyawan
Pemimpin dan karyawan IRTP minimal harus memiliki pengetahuan
dasar mengenai prinsip-prinsip

serta kegiatan higiene dan sanitasi

makanan beserta proses produksinya sehingga dapat menghasilkan
makanan yang aman dan berkualitas.
1) Pemilik atau penanggung jawab IRTP harus sudah pernah mengikuti
penyuluhan tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri
Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2) Pemilik atau penanggung jawab IRTP harus menerapkan dan
mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya
kepada pekerja lain.

