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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Lokasi dan Lingkungan Produksi
1. Evaluasi
UKM Kerupuk Pambudi, Jatirogo merupakan Usaha Kecil Menengah
yang memproduksi kerupuk rambak tapioka, kerupuk bandung berwarna
putih, kuning, hijau, dan merah. Usaha ini dikelola oleh Bapak Kasminto
selama kurang lebih 30 tahun, yang tahun ini dikelola oleh istrinya yang
bernama Ibu Siti Umi dan anak pertamanya Pengky Pambudi. UKM Kerupuk
Pambudi berada di Desa Paseyan RT/RW 02/05, Kecamatan Jatirogo,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lokasi UKM Kerupuk Pambudi terdapat
pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Lokasi UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Google Maps)
UKM Kerupuk Pambudi terletak di tengah perkampungan warga dan
jauh dari jalan raya. Jalan menuju UKM Kerupuk Pambudi melewati jalan
kecil beraspal dan merupakan jalan buntu yang biasanya hanya dilewati oleh
kendaraan warga sekitar. Tempat produksi kerupuknya berada di bangunan
sebelah utara rumah pemilik dan menghadap ke selatan, sedangkan tempat
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penggorengan kerupuk berada di bangunan sebelah timur rumah pemilik dan
menghadap ke utara. Di antara rumah pemilik dan tempat produksi kerupuk
terdapat halaman yang luas dan sudah dicor, biasanya digunakan untuk
menjemur kerupuk. Di sisi halaman yang dekat jalan, biasanya dilewati oleh
karyawan dan warga. Lingkungan sekitar UKM Kerupuk Pambudi bersih,
jarak dengan rumah warga tidak berdempetan, tidak berada di lokasi mudah
banjir, dan jauh dari tempat pembuangan sampah sehingga tidak
menimbulkan bau tidak sedap.
Lokasi dan lingkungan UKM Kerupuk Pambudi sudah sesuai dengan
konsep CPPB HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 yaitu dalam menetapkan
lokasi IRT telah mempertimbangkan keadaan lingkungan yang kemungkinan
merupakan penyebab timbulnya pencemaran serta telah memikirkan tindakan
pencegahan untuk menjaga produk yang diproduksi. Kondisi lingkungan di
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.2. Adapun batas-batas
wilayah di sekitar UKM Kerupuk Pambudi sebagai berikut:
Batas Timur

: Rumah Penduduk

Batas Barat

: Rumah Penduduk dan Jalan Kecil

Batas Selatan

: Rumah Penduduk

Batas Utara

: Jalan Desa Paseyan

Gambar 4.2 Lingkungan UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
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2. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

HK.03.1.23.04.12.2206,

RI

(2012),

ketika

pada

menetapkan

aturan
lokasi

CPPB
IRT

Nomor
perlu

mempertimbangkan keadaan lingkungan yang mungkin menyebabkan
timbulnya pencemaran dan telah mempertimbangkan tindakan pencegahan
untuk menjaga produk yang diproduksi. Lokasi dan lingkungan IRT harus
dalam keadaan bersih, bebas debu, kotoran, asap, dan sampah. Selain itu,
lokasi dan lingkungan IRT seharusnya ada selokan air yang berfungsi dengan
baik sebagai tempat pembuangan air.
Lokasi dan lingkungan UKM Kerupuk Pambudi sudah sesuai dengan
konsep CPPB HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 yaitu dalam menetapkan
lokasi IRT telah mempertimbangkan keadaan lingkungan yang kemungkinan
merupakan penyebab timbulnya pencemaran serta telah memikirkan tindakan
pencegahan untuk menjaga produk yang diproduksi. Namun pada UKM
Kerupuk Pambudi belum memiliki tempat penampungan sampah yang
tertutup, sehingga sebaiknya UKM mengadakan tempat sampah yang mudah
dibuka dan ditutup agar tidak menimbulkan bau yang dapat mencemari
tempat produksi.
B. Bangunan dan Fasilitas
1. Bangunan Ruang Produksi
a. Desain dan Tata Letak
1) Evaluasi
Ruang produksi UKM Kerupuk Pambudi merupakan bangunan
permanen yang terpisah dengan rumah pemilik UKM. Bangunan ini
didesain dengan beberapa ruang terpisah dengan sekat dinding.
Bangunan untuk tempat produksi dan penggorengan terpisah.
Bangunan untuk produksi kerupuk berada di sisi selatan rumah pemilik
UKM, sedangkan bangunan untuk penggorengan kerupuk berada di sisi
timur rumah pemilik UKM. Bangunan tempat produksi memiliki luas
sekitar 12 x 12 meter dan menghadap ke utara, sedangkan bangunan
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tempat penggorengan memiliki luas sekitar 15 x 10 meter dan
menghadap ke selatan.
Tempat produksi dan penggorengan di UKM Kerupuk Pambudi
belum sesuai dengan konsep CPPB karena layout atau tata letak ruang
yang belum sesuai standar, peletakan fasilitas produksi juga belum
runtut dari mulai bahan baku hingga produk akhir sehingga rentan
terjadi kontaminasi. Desain dan tata letak ruang produksi dapat dilihat
pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Tata Letak UKM Kerupuk Pambudi
Keterangan:
A. Halaman depan ruang produksi
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B. Tempat mencuci peralatan di ruang produksi
C. Toilet
D. Tungku pembakaran kayu bakar sebagai pemanas oven
E. Tempat mencuci peralatan di ruang penggorengan
F. Tempat menyimpan peralatan pembersihan seperti sapu dan pengki
dan tempat sampah
G. Tempat penyimpanan semua tray
1. Tempat penyimpanan sekam sebagai bahan bakar
2. Tempat penyimpanan tepung terigu dan tepung tapioka
3. Tempat penyimpanan garam
4. Tempat penyimpanan bahan tambahan seperti bawang putih,
ketumbar, dan penyedap rasa
5’. Tungku untuk memasak air
5. Tempat mengaduk adonan
6. Tempat menguleni adonan
7’. Mesin pencetak kerupuk bandung
7. Mesin pencetak kerupuk rambak tapioka
8. Alat pengukus
9. Tempat pemindahan kerupuk ke tray bambu
10. Lingkungan sekitar UKM yang biasanya dijadikan tempat
menjemur kerupuk
11. Tempat pengeringan I dengan oven besar
12. Area atau tempat penumpukan kerupuk kering pada tray bambu
sebelum masuk ke pengeringan II
13. Tempat pengeringan II dengan oven kecil
14. Tempat penggorengan menggunakan tungku
15. Tempat pengemasan kerupuk
16. Tempat penyimpanan plastik kemasan dan tempat penjualan
kerupuk
17. Area atau tempat meletakkan kerupuk yang sudah dikemas sebelum
diambil pembeli
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18. Area atau tempat menyimpan kerupuk yang tidak habis terjual
Berdasarkan Gambar 4.3 UKM Kerupuk Pambudi memiliki
tempat produksi dan tempat penggorengan kerupuk yang terpisah dari
rumah pemilik UKM. Di dalam rumah pemilik, ada ruangan khusus
untuk penyimpanan bahan tambahan. Pada ruang produksi, hanya
tempat penyimpanan sekam, tepung, dan garam serta oven yang disekat
dengan dinding. Ruang penyimpanan sekam memiliki pintu di sisi luar
bangunan, sedangkan tempat masuk ruang penyimpanan tepung dan
garam berada di dalam bangunan, sehingga tidak menimbulkan risiko
kontaminasi bahan non pangan terhadap bahan pangan. Pada bagian
depan ruang produksi terdapat tungku untuk memasak air yang dekat
dengan tempat pencucian peralatan. Pada mesin dan peralatan yang
digunakan produksi kerupuk tidak memiliki sekat. Mesin yang berada
di tempat produksi ini meliputi satu mesin pengukus, satu mesin
pencetak kerupuk rambak tapioka, dan empat mesin pencetak kerupuk
bandung. Mesin cetakan kerupuk rambak tapioka berada di dekat pintu
bagian barat ruang produksi. Oven berada di bagian timur bangunan
dengan sekat dinding semen dan pintunya berada di sisi luar bangunan
bagian selatan. Tungku pembakaran kayu bakar untuk pemanas oven
berada di halaman depan tempat produksi bagian timur. Di samping
tempat produksi terdapat toilet yang bisa digunakan karyawan.
Bangunan toilet terpisah dari tempat produksi. Bangunan tempat
produksi ini terdiri dari lantai semen plester, dinding atau pemisah
ruangan, langit-langit, ventilasi, dinding pintu. Dinding yang digunakan
pada ruang produksi adalah batu bata dengan semen yang diplester.
Di rumah pemilik UKM, terdapat ruangan khusus untuk
menyimpan bahan-bahan tambahan seperti bawang putih, ketumbar,
dan penyedap rasa. Di ruangan ini lantainya terbuat dari keramik dan
dindingnya terbuat dari semen yang sudah dicat. Langit-langit ruangan
ini terbuat dari plafon tripleks. Ruangan ini tidak memiliki pintu.
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Pada tempat penggorengan, terdapat dua tungku penggorengan
dan oven kecil untuk pemanasan kerupuk. Sama seperti oven besar,
oven kecil juga terbuat dari dinding semen tetapi ukurannya lebih kecil.
Di bagian tengah tempat penggorengan terdapat wadah kayu sebagai
tempat kerupuk yang sudah digoreng dan ditiriskan kemudian siap
dikemas. Penyimpanan kemasan dan minyak goreng yang akan
digunakan juga terdapat di ruangan ini. Tempat penyimpanan kemasan
hanya diletakkan pada meja dari keramik. Di ruangan ini juga terdapat
tempat mencuci peralatan di bagian pojok ruangan dekat dengan tempat
penyimpanan kemasan. Di tempat ini tidak ada penyekat atau pemisah
pada setiap proses yang dilakukan. Bangunan pada tempat
penggorengan terdiri dari lantai, dinding, langit-langit, ventilasi,
jendela, dan pintu.
2) Konsep CPPB
Menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012,
ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah dibersihkan. Ruang
produksi sebaiknya tidak digunakan untuk memproduksi produk lain
yang bukan pangan. Konstruksi ruangan sebaiknya terbuat dari bahan
yang tahan lama, mudah dipelihara, dibersihkan dan mudah dilakukan
desinfeksi. Konstruksi ruangan setidaknya terdiri dari dinding, langitlangit, pintu, lantai, jendela, ventilasi, permukaan tempat kerja, dan
penggunaan bahan gelas.
Ruang produksi dan penggorengan UKM Kerupuk Pambudi
sudah cukup luas dan mudah dibersihkan. Konstruksi bangunan sudah
dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama yaitu semen dan diplester.
Tempat produksi dan penggorengan di UKM hanya melakukan
aktivitas atau produksi olahan pangan saja, tidak melakukan aktivitas
atau produksi olahan non pangan. Walaupun ruangan luas dan mudah
dibersihkan, kondisi ruangan belum cukup bersih. Di tempat produksi
terdapat beberapa adonan yang berceceran jatuh ke lantai, di tempat
penggorengan terdapat kerupuk mentah maupun kerupuk matang yang
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jatuh ke lantai. Beberapa bagian bangunan seperti ventilasi, dinding,
dan langit-langit terdapat debu dan sarang laba-laba. Oleh sebab itu,
seharusnya UKM melakukan pembersihan secara rutin dan menyeluruh
agar tidak mengontaminasi produk pangan.
Kondisi bangunan seperti lantai, jendela, langit-langit, ventilasi
dan pintu mudah dibersihkan tetapi keadaannya masih kurang bersih.
Seharusnya UKM membuat jadwal pembersihan secara berkala agar
kotoran dan debu pada bagian bangunan tidak mengontaminasi produk
pangan. UKM juga seharusnya mengganti bahan seperti pintu kayu dan
pintu asbes dengan bahan yang lebih kuat. Untuk jendela, pintu, dan
ventilasi sebaiknya diberi kasa untuk mengurangi risiko masuknya debu
ke dalam ruangan.
UKM sebaiknya mengganti permukaan peralatan yang kontak
langsung dengan bahan makanan yang terbuat dari bahan yang sulit
dibersihkan seperti kayu dan keramik bertekstur dengan bahan yang
mudah dibersihkan seperti stainless steel. Penggorengan kerupuk dan
pemasakan air masih menggunakan tungku, sebaiknya diganti dengan
kompor gas agar mudah dibersihkan dan tidak mudah mengotori lantai
sehingga meminimalisir kontaminasi pada produk.
Ruang penyimpanan bahan tambahan pangan seperti ketumbar,
bawang putih, dan penyedap rasa masih berada di rumah pemilik.
Sebaiknya UKM menyimpan bahan tambahan pangan di ruangan
khusus pada tempat produksi, dekat dengan penyimpanan bahan baku
agar bahan tidak terpisah-pisah dan mudah dalam pencampuran. Pada
ruang penyimpanan bahan, UKM seharusnya memberikan pintu
sehinga mengurangi risiko kontaminasi yang masuk ke ruangan
tersebut.
Pada mesin-mesin pencetak kerupuk, baik untuk kerupuk
bandung maupun kerupuk rambak tapioka seharusnya disusun sejajar
agar terlihat rapi dan presisi. Selain itu, mesin-mesin yang tertata rapi
membantu pergerakan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Pada
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tempat penyimpanan produk akhir sebaiknya dibuat rak agar rapi dan
mudah mengorganisirnya. Rak penyimpanan produk akhir diletakkan
pada ruang penggorengan dekat dengan ruang pengemasan. Hal ini
akan mempermudah proses penjualan. Adapun konsep desain dan tata
letak UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.4
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Gambar 4.4 Konsep Tata Letak UKM Kerupuk Pambudi
Keterangan:
A. Halaman depan ruang produksi
B’. Tempat mencuci peralatan di ruang penggorengan
B. Tempat mencuci peralatan di ruang produksi
C. Toilet
D. Tungku pembakaran kayu bakar sebagai pemanas oven
E. Tempat menyimpan peralatan pembersihan dan tempat sampah
F. Tempat penyimpanan semua tray
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1. Tempat penyimpanan tepung terigu dan tepung tapioka
2. Tempat penyimpanan bahan tambahan seperti garam, bawang
putih, ketumbar, dan penyedap rasa
3’. Tungku untuk memasak air
3. Tempat mengaduk adonan
4. Tempat menguleni adonan
5’. Mesin pencetak kerupuk bandung
5. Mesin pencetak kerupuk rambak tapioka
6. Alat pengukus
7. Tempat pemindahan kerupuk ke tray bambu
8. Tempat pengeringan I dengan oven besar
9’. Rak untuk menampung tray berisi kerupuk jika cuaca hujan
9. Lingkungan sekitar UKM yang biasanya dijadikan tempat menjemur
kerupuk
10. Area atau tempat penumpukan kerupuk kering pada tray bambu
sebelum masuk ke pengeringan II
11. Tempat pengeringan II dengan oven kecil
12. Tempat penggorengan menggunakan kompor
13. Tempat penyimpanan plastik kemasan kerupuk
14. Tempat pengemasan kerupuk
15. Tempat meletakkan kerupuk yang sudah dikemas sebelum diambil
pembeli dan menyimpan kerupuk yang tidak habis terjual
16. Tempat penjualan kerupuk dan pencatatan serta dokumentasi
b. Lantai
1) Evaluasi
Lantai tempat produksi dan penggorengan kerupuk di UKM
Kerupuk

Pambudi

belum

menggunakan

keramik,

melainkan

menggunakan semen atau plester. Lantai bagian produksi kerupuk
menggunakan

plester

halus

sedangkan

tempat

penggorengan

menggunakan plester kasar dan bertekstur. Kondisi lantai tidak
berkeramik sudah terlihat kusam dan berdebu, terutama lantai di bagian
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tempat penggorengan sudah menghitam akibat tumpahan minyak
goreng yang mengendap dengan debu dan abu dari pembakaran kayu
bakar sehingga sulit dibersihkan. Lantai rumah pemiliki UKM Kerupuk
Pambudi sudah memakai keramik yang digunakan untuk menyimpan
bahan baku. Lantai dengan permukaan keramik memiliki permukaan
yang rata dan halus sehingga mudah dibersihkan dan tidak
menimbulkan genangan air. Permukaan lantai sedikit bertekstur
sehingga tidak licin. Selain itu, lantainya terang sehingga terlihat jelas
jika ada kotoran dan mudah dibersihkan.
Lantai di UKM Kerupuk Pambudi dibersihkan setiap hari. Untuk
lantai berkeramik yang berada di rumah pemilik UKM dan digunakan
untuk penyimpanan bahan baku dilakukan penyapuan dan pengepelan
hingga kondisi lantai bersih dari kotoran dan debu. Sedangkan untuk
lantai tidak berkeramik, tempat produksi dan penggorengan, hanya
dibersihkan dengan cara disapu, akan tetapi masih terdapat sisa kotoran.
Berdasarkan penjelasan tersebut, lantai pada UKM Kerupuk Pambudi
belum sesuai dengan konsep CPPB Tahun 2012. Lantai di UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.5.

(a)

(b)

Gambar 4.5 Lantai di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Lantai pada tempat produksi
(b) Lantai pada tempat penggorengan dan pengemasan
(c) Lantai pada tempat penyimpanan bahan baku

(c)
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2) Konsep CPPB
Menurut BPOM RI (2012) pada aturan CPPB nomor
HK.03.1.23.04.12.2206, lantai pada IRT sebaiknya terbuat dari bahan
yang memiliki permukaan rata, halus dan tidak licin, tahan air, dan tidak
menimbulkan genangan air. Lantai sebaiknya mudah dibersihkan dan
dijaga kondisinya agar tetap bersih dari debu, lendir, kotoran, dan
sebagainya.
Perbaikan lantai pada UKM Kerupuk Pambudi yang bisa
dilakukan yaitu sebaiknya UKM melapisi lantai dengan keramik
berwarna terang sehingga permukaannya rata dan mudah dibersihkan.
Pada tempat penggorengan permukaannya kurang rata dan sulit
dibersihkan akibat kotoran yang menempel pada lantai dan berwarna
gelap sehingga sulit dibersihkan. Pada lantai tempat penggorengan
seharusnya dilakukan pembersihan ulang dan menyeluruh untuk
menghilangkan kotoran hitam yang melekat pada lantai, sehingga dapat
memudahkan pembersihan secara berkala dan mengurangi risiko
kontaminasi terhadap produk kerupuk. Titik temu antara dinding dan
lantai sebaiknya didesain melengkung dan tidak membentuk sudut 90o
sehingga mudah dibersihkan. konsep skema titik temu antara dinding
dan lantai dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Lantai

Dinding

Gambar 4.6 Konsep Skema Titik Temu Dinding dan Lantai
c. Dinding atau Pemisah Ruangan
1) Evaluasi
Dinding tempat produksi UKM Kerupuk Pambudi merupakan
dinding kuat dan tahan lama karena terbuat dari bata merah dan dilapisi
semen tetapi permukaan dinding tempat produksi dan penggorengan
tidak dicat. Dinding pada tempat produksi kerupuk memiliki
permukaan yang kasar akibat ditambal. Hal tersebut juga menyebabkan
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warna dinding menjadi tidak seragam. Sebagian sisi bagian atas dinding
di tempat produksi belum diplester. Terdapat dinding yang berwarna
hitam pada tempat penggorengan kerupuk akibat dari penggunaan
tungku sehingga sulit untuk dibersihkan. Dinding pada ruang produksi
dan penggorengan belum sesuai dengan konsep CPPB dan perlu adanya
perbaikan.
Dinding pada tempat penyimpanan bahan baku di rumah pemilik
terbuat dari bahan kuat dan kokoh yaitu bata yang dilapisi semen
dengan permukaan halus. Dinding tersebut juga dicat berwarna putih
terang sehingga kotoran bisa terlihat dengan jelas dan mudah
dibersihkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dinding pada ruang
penyimpanan bahan baku di UKM Kerupuk Pambudi sudah sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM Tahun 2012. Dinding
yang ada pada UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.6.

(a)

(b)

(c)

Gambar 4.7 Dinding di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Dinding pada tempat produksi
(b) Dinding pada tempat penggorengan dan pengemasan
(c) Dinding pada tempat penyimpanan bahan baku
2) Konsep CPPB
Menurut BPOM (2012) dinding pada IRT sebaiknya terbuat dari
bahan dengan permukaan yang rata, halus, tahan air, awet, tidak mudah
mengelupas, kokoh, dan berwarna terang. Kondisi dinding seharusnya
selalu bersih dari debu, kotoran, lendir, dan mudah untuk dibersihkan.
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Perbaikan yang bisa dilakukan pada dinding tempat produksi dan
penggorengan UKM Kerupuk Pambudi yaitu permukaan dinding
sebaiknya diplester dengan semen sehingga memiliki permukaan rata
dan mengurangi kontaminasi pada produk akibat debu dan kotoran dari
batu bata. Permukaan dinding pada tempat produksi dan penggorengan
seharusnya dicat berwarna putih agar sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan BPOM bahwa dinding seharusnya memiliki warna yang
terang dan permukaannya halus sehingga mudah dibersihkan dan dapat
meminimalisir kontaminasi silang.
d. Langit-langit
1) Evaluasi
Langit-langit di UKM Kerupuk Pambudi ada tiga jenis. Di tempat
produksi kerupuk, langit-langitnya bagian sisi sebelah timur terbuat
dari genteng merah, sedangkan langit-langit pada sisi sebelah barat
terbuat dari asbes. Kerangka atap terbuat dari semen dan tanpa dilapisi
plafon. Kondisi langit-langit di tempat produksi kerupuk terlihat kotor,
terdapat debu, dan sarang laba-laba yang dapat mengontaminasi
produk. Di tempat penggorengan kerupuk, langit-langitnya terbuat dari
asbes dengan kerangka semen. Kondisi langit-langit di tempat ini
terdapat kotoran berupa debu, sarang laba-laba, dan berwarna gelap
akibat panas dari proses penggorengan. Hal tersebut dapat
menimbulkan risikonya kontaminasi pada produk. Langit-langit tempat
penyimpanan bahan baku yang berada di rumah pemilik UKM terbuat
dari plafon tripleks berwarna putih. Kondisi langit-langit pada ruangan
ini rapat, bersih, dan tidak ada kotoran yang menempel.
Berdasarkan penjelasan tersebut, langit-langit pada ruang
penyimpanan bahan baku sudah sesuai dengan konsep CPPB
sedangkan pada tempat produksi dan penggorengan di UKM Kerupuk
Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB. Langit-langit pada UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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(a)

(a)

(b)

(c)

Gambar 4.8 Langit-langit di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Langit-langit pada tempat produksi
(b) Langit-langit pada tempat penggorengan
(c) Langit-langit pada tempat penyimpanan bahan baku
2) Konsep CPPB
Langit-langit pada IRT menurut BOM RI (2012) dalam aturan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2206, sebaiknya terbuat dari bahan kedap air,
tidak mudah bocor, tidak mudah mengelupas dan terkikis. Permukaan
langit-langit sebaiknya rata dan berwarna terang, konstruksinya
seharusnya mencegah penumpukan debu, tumbuhnya jamur, adanya
sarang hama, dan memperkecil terjadinya kontaminasi. Langit-langit
juga seharusnya dijaga kondisinya sehingga selalu dalam keadaan
bersih dari debu, kotoran, maupun sarang laba-laba.
Perbaikan yang bisa UKM lakukan yaitu langit-langit pada ruang
produksi dan penggorengan sebaiknya dibuat dari bahan kedap air,
tidak mudah bocor, tidak mudah mengelupas dan terkikis, sebaiknya
langit-langit menggunakan plafon agar kotoran yang berasal dari asbes
atau genteng tidak langsung jatuh dan berisiko mengontaminasi produk.
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Permukaan langit-langit sebaiknya dicat berwarna terang dan dilapisi
cat tahan panas untuk meminimalkan kondensasi akibat uap panas dari
pengovenan dan penggorengan. Langit-langit di UKM Kerupuk
Pambudi juga seharusnya selalu dibersihkan secara rutin untuk
menghindari penumpukan debu dan sarang laba-laba yang sehingga
kontaminasi produk dapat diminimalisir. Langit-langit pada ruang
penyimpanan bahan baku sudah sesuai dengan konsep CPPB.
e. Pintu
1) Evaluasi
Pintu pada tempat produksi di UKM Kerupuk Pambudi memiliki
dua pintu yaitu di bagian selatan dan barat. Pintu di tempat tersebut
terbuat dari bahan kayu dan berukuran besar. Pintu pada bagian selatan
membuka keluar, sedangkan pada bagian barat terbuka ke dalam
sehingga dapat menimbulkan risiko masuknya debu dan kotoran dari
luar yang terbawa udara masuk ke dalam ruangan. Kedua pintu di
ruangan ini memiliki desain dua sisi yang bisa terbuka ke kanan dan ke
kiri dengan kondisi berdebu dan cukup kotor.
Di tempat menggoreng kerupuk terdapat tiga sisi yang terdapat
pintu. Pintu di bagian barat terbuat dari kayu, hanya satu sisi, dengan
noda hitam di bagian tengahnya dan membuka mengarah ke dalam
ruangan. Pintu bagian utara memiliki dua pintu ukuran yang besar yang
membuka ke kanan dan kiri. Pintu ini terbuat dari asbes bekas yang
kondisinya terdapat lubang di beberapa bagian pintu. Pintu ini juga
membuka ke arah dalam ruangan penggorengan sehingga dapat
menyebabkan kemungkinan masuknya kotoran dan debu dari luar ke
dalam ruangan akibat terbawa udara maupun oleh pekerja yang keluar
masuk ruangan. Pintu bagian timur terbuat dari besi seperti pagar
penutup yang cukup besar. Kondisi pintu masih bagus dan sudah dicat.
Pintu bagian ini dibuka dengan cara digeser sehingga tidak memakan
tempat dan mengurangi risiko masuknya debu.
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Di tempat penyimpanan bahan baku di rumah pemilik UKM juga
tidak memiliki pintu, tetapi risiko kontaminasi lebih kecil dari ruangan
penggorengan karena kondisi rumah yang bersih dan tidak langsung
berbatasan dengan area ruangan terbuka. Ruangan ini juga tidak banyak
dilalui orang kecuali pemilik rumah saja. Bagian dalam rumah juga
rutin disapu oleh pemilik sehingga risiko kontaminasi kotoran dan debu
sedikit.
Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagian besar pintu di UKM
Kerupuk Pambudi belum sesuai konsep CPPB karena terbuat dari bahan
yang kurang kuat dan keadaannya kotor. Selain itu, beberapa pintu
memiliki desain membuka ke dalam. Sehingga pintu di UKM tersebut
perlu dilakukan perbaikan agar tidak terjadi kontaminasi pada produk.
Pintu di UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.8.

(a)

(b)
Gambar 4.9 Pintu di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Pintu di tempat produksi
(b) Pintu di tempat penggorengan
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2) Konsep CPPB
Pintu pada IRT menurut BPOM RI (2012) dalam aturan Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206, sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, awet,
tidak mudah rusak atau pecah, permukaannya rata dan halus, serta
memiliki warna yang terang. Pintu juga seharusnya dilengkapi dengan
pintu kasa yang bisa dilepas pasang agar mudah dibersihkan. Desain
pintu seharusnya terbuka ke luar atau ke samping untuk mencegah
masuknya kotoran dan debu yang berasal dari luar ruangan.
Pintu pada tempat produksi di UKM Kerupuk Pambudi terbuat
dari kayu yang kurang tahan lama dan tidak kokoh, permukaannya
kasar, dan terlihat kotor, sehingga sebaiknya UKM mengganti pintu
dari bahan yang kokoh, dan tahan lama, permukaannya halus dan dicat
terang agar kotoran pada pintu terlihat jelas dan mudah dibersihkan.
Terdapat beberapa pintu yang desainnya terbuka ke dalam, sehingga
seharusnya desain pintu tersebut diganti dengan membuka ke arah luar
ruangan agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam untuk
meminimalisir terjadinya kontaminasi. Pintu pada sisi utara di tempat
penggorengan seharusnya terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan
lama. Semua pintu di tempat penggorengan sebaiknya dicat dengan
warna terang sehingga kotoran mudah terlihat dan mudah dibersihkan.
f. Jendela
1) Evaluasi
Jendela pada UKM Kerupuk Pambudi hanya ada satu di tempat
penggorengan. Jendela tersebut berada di atas tungku penggorengan
agar sirkulasi udara lancar dan menurunkan suhu ruangan agar tidak
terlalu panas. Jendela bersifat permanen dan terbuka. Jendela terbuat
dari kawat untuk jendela dengan lubang yang cukup renggang dan sisisisinya terbuat dari kayu tidak dicat. Tidak ada penghalang pada jendela
sehingga kotoran dan debu dari luar bisa masuk ke dalam. Hal ini
menimbulkan risiko kontaminasi pada produk yang sedang digoreng.
Kondisi jendela juga hitam akibat terpapar panas dari tungku dan
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berdebu akibat jarang dibersihkan. Jendela pada UKM Kerupuk
Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB. Jendela pada UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.10 Jendela di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
2) Konsep CPPB
Konsep

CPPB

menurut

BPOM

RI

(2012)

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, jendela pada IRT sebaiknya terbuat dari bahan
yang tidak mudah pecah, awet, kuat, permukaannya berwarna terang,
halus, dan rata, serta mudah untuk dibersihkan. Jendela seharusnya
dilengkapi dengan kasa untuk mencegah masuknya serangga dan bisa
dilepas agar mudah dibersihkan. Konstruksi jendela seharusnya dibuat
dengan baik untuk mencegah penumpukan debu.
Jendela di UKM Kerupuk Pambudi perlu adanya perbaikan yaitu
sebaiknya dibuat dari bahan yang awet, kuat, berwarna terang, halus,
dan rata. Jendela seharusnya didesain agar bisa terbuka dan tertutup
dengan mudah serta dilengkapi dengan kasa sehingga mencegah
masuknya debu dan serangga ke dalam ruangan, mudah dibersihkan
dan dirawat. Jendela juga seharusnya rutin dilakukan pembersihan agar
tidak terjadi penumpukan debu pada sisi-sisi jendela.
g. Lubang Angin atau Ventilasi
1) Evaluasi
Lubang angin atau ventilasi terletak di dinding bagian atas tempat
produksi dan tempat penggorengan. Ventilasi pada tempat produksi
terbuat dari susunan batako berlubang dengan jumlah yang banyak dan
terdapat di sekeliling ruangan. Jumlah lubang angin atau ventilasi di
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tempat produksi cukup sehingga udara selalu mengalir keluar masuk
ruangan. Namun ventilasi tidak dilengkapi dengan kawat kasa sehingga
terdapat risiko masuknya hama atau serangga.
Lubang angin atau ventilasi pada tempat penggorengan kerupuk
lubang persegi panjang di sekeliling dinding tanpa batako. Ventilasi di
tempat penggorengan lebih besar daripada tempat produksi sehingga
sirkulasi udara lancar dan suhu di ruangan tersebut tidak panas akibat
adanya penggorengan. Ventilasi di tempat penggorengan juga tidak
dilapisi kawat kasa sehingga terdapat risiko masuknya hama atau
serangga. Tempat penyimpanan bahan baku di rumah pemilik UKM
tidak memiliki lubang angin atau ventilasi. Tetapi karena adanya tempat
keluar masuk ruangan yang tidak memiliki pintu, sirkulasi udara tetap
lancar dan tidak mengakibatkan ruangan menjadi lembap.
Jumlah ventilasi pada UKM Kerupuk Pambudi sudah cukup
sehingga udara di dalam ruangan tidak panas. Namun, kondisi ventilasi
baik pada ruang produksi maupun pada ruang penggorengan masih
belum sesuai dengan konsep CPPB. Lubang angin atau ventilasi di
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.10.

(a)

(b)

Gambar 4.11 Ventilasi di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Ventilasi pada tempat produksi
(b)Ventilasi pada tempat tempat penggorengan
2) Konsep CPPB
Menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012,
lubang angin atau ventilasi seharusnya cukup agar udara dapat masuk
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ke ruangan sehingga hawa panas seperti uap, gas, asap, dan bau yang
ditimbulkan ketika proses produksi dapat hilang. Keadaan lubang angin
atau ventilasi seharusnya selalu bersih, tidak ada sarang laba-laba, dan
tidak berdebu. Lubang angin atau ventilasi seharusnya diberikan kasa
agar dapat mencegah serangga ataupun debu dan kotoran yang masuk
ke ruangan produksi. Kasa pada ventilasi seharunya mudah untuk
dilepas pasang sehingga mudah dalam perawatan dan pembersihannya.
Berdasarkan konsep CPPB, lubang angin atau ventilasi di UKM
Kerupuk Pambudi seharusnya diberi kasa penutup agar debu, kotoran,
dan serangga tidak dapat masuk ke ruangan dan berisiko
mengontaminasi produk. Kasa ventilasi di UKM Kerupuk Pambudi
seharusnya mudah dilepas pasang agar mudah dibersihkan. Selain itu,
juga harus rutin dibersihkan sehingga tidak ada debu yang menumpuk
dan tidak ada sarang serangga.
h. Permukaan Tempat Kerja
1) Evaluasi
Proses produksi kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk
Pambudi, yang dimulai dari bahan baku hingga produk akhir, dilakukan
pada lantai plester yang tidak berkeramik. Sedangkan tempat kerja yang
kontak langsung dengan bahan berupa wadah dari kayu pada proses
pencampuran, tempat yang terbuat dari keramik bertekstur pada proses
menguleni adonan, kain strimin plastik dan belt pada proses
pencetakan, tray dari bambu pada proses pengeringan, wajan dari baja
pada saat penggorengan, wadah dari kayu pada saat proses pengemasan,
dan wadah plastik sebagai tempat penyimpanan produk akhir yang
belum terjual. Permukaan tempat kerja pada UKM Kerupuk Pambudi
masih belum sesuai dengan konsep CPPB. Permukaan tempat kerja di
UKM Kerupuk Pambudi, dapat dilihat pada Gambar 4.11.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)
(g)
Gambar 4.12 Permukaan Kerja di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Permukaan tempat kerja proses pengadukan
(b) Permukaan tempat kerja proses pencampuran adonan hingga kalis
(c) Permukaan tempat kerja proses pencetakan
(d) Permukaan tempat kerja proses pengeringan
(e) Permukaan tempat kerja proses penggorengan
(f) Permukaan tempat kerja proses pengemasan
(g) Permukaan tempat kerja kerupuk yang sudah dikemas dan siap
dijual
2) Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, permukaan tempat kerja yang bersentuhan
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langsung dengan bahan makanan harus dalam kondisi yang baik, tahan
lama, mudah perawatannya, mudah dibersihkan, dan mudah dalam
sanitasi. Permukaan tempat kerja harus terbuat dari bahan yang tidak
menyerap air, permukaannya halus dan tidak bereaksi dengan bahan
pangan, detergen, maupun desinfektan.
Perbaikan yang bisa dilakukan yaitu UKM seharusnya mengganti
permukaan alat kerja yang berbahan dasar kayu dengan bahan yang
tidak menyerap air dan berwarna terang seperti wadah dari stainless
steel. Permukaan kerja pada proses pengulenan seharusnya diganti
dengan keramik tanpa tekstur dan celah, atau dapat diganti dengan meja
berbahan stainless steel agar mudah dibersihkan dan tidak
menimbulkan kontaminasi pada adonan. Kerupuk yang sudah dikemas
bersentuhan langsung dengan lantai, harus diberi alas tambahan untuk
mengurangi risiko kontaminasi. Permukaan tempat kerja ini harus rutin
dibersihkan agar tidak terjadi penumpukan debu dan kotoran. Alat-alat
produksi yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan harus dijaga
kebersihannya dengan melakukan pencucian secara rutin.
i. Penggunaan Bahan Gelas (glass)
1) Evaluasi
Selama proses produksi kerupuk di UKM Kerupuk Pambudi
berlangsung, tidak menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan
gelas. Proses produksi kerupuk disana sebagian besar menggunakan
alat yang terbuat dari bahan kayu, plastik, dan besi stainless steel. Alat
makan pekerja juga tidak menggunakan bahan gelas tetapi bahan plastik
atau kertas nasi yang bisa langsung dibuang jika sudah selesai
digunakan.
2) Konsep CPPB
Menurut BPOM RI (2012) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206,
pemilik atau pemimpin IRTP seharusnya memiliki kebijakan dalam
pemakaian bahan gelas pada proses produksi dengan tujuan untuk
mencegah terjadinya kontaminasi pada produk pangan apabila gelas
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pecah. UKM Kerupuk Pambudi tidak menggunakan alat-alat berbahan
gelas dalam proses produksi.
2. Fasilitas
a. Kelengkapan Ruang Produksi
1) Evaluasi
Pada ruang produksi pengolahan kerupuk di UKM Kerupuk
Pambudi dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Walaupun tidak
ada jendela, sinar matahari tetap bisa masuk dan menerangi ruangan
selama proses produksi melalui ventilasi dan pintu yang terbuka lebar.
Di ruangan tersebut juga terdapat dua lampu. Lampu hanya dinyalakan
ketika ruangan dirasa gelap akibat mendung dan jika proses produksi
dilakukan pada waktu subuh atau malam hari. Pada tempat
penggorengan juga dapat dimasuki sinar matahari melalui pintu,
jendela, dan ventilasi. Lampu pada ruangan tersebut juga hanya
dinyalakan jika ruangan dirasa gelap. Pencahayaan di UKM Kerupuk
Pambudi pada ruang produksi maupun penggorengan sudah cukup
terang, sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan teliti.
Tempat cuci tangan tidak tersedia khusus berbentuk wastafel di
UKM Kerupuk Pambudi. Fasilitas untuk mencuci tangan terdapat pada
ruang produksi dan penggorengan, menjadi satu dengan tempat
mencuci peralatan produksi. Di tempat cuci tangan tersebut tidak
dilengkapi dengan sabun khusus pencuci tangan dan alat pengering
seperti lap/handuk bersih, melainkan hanya sponge dan sabun untuk
mencuci peralatan produksi. Berdasarkan penjelasan tersebut,
kelengkapan ruang produksi di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai
dengan konsep CPPB menurut BPOM RI dalam aturan Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012. Kelengkapan ruang produksi
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.12.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4.13 Kelengkapan Ruang Produksi Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Fasilitas penerangan berupa lampu di tempat produksi
(b) Fasilitas penerangan berupa lampu di tempat penggorengan
(c) Fasilitas cuci tangan di tempat produksi
(d) Fasilitas cuci tangan di tempat penggorengan
2) Konsep CPPB
Ruang produksi menurut BPOM RI (2012) dalam aturan Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206 sebaiknya memiliki penerangan yang cukup
sehingga dapat memudahkan karyawan dalam melakukan tugasnya
dengan baik dan teliti. Di ruang produksi seharusnya terdapat tempat
untuk mencuci tangan dengan kondisi yang bersih dan dilengkapi
dengan sabun serta alat pengering.
Kelengkapan tempat mencuci tangan khusus karyawan belum
tersedia di tempat produksi UKM Kerupuk Pambudi, sehingga
seharusnya UKM mengadakan tempat cuci tangan khusus karyawan
yang dilengkapi sabun pencuci tangan dan pengering seperti lap/handuk
bersih sehingga mengurangi risiko kontaminasi dari peralatan kotor
yang berada di tempat pencucian.
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b. Tempat penyimpanan
1) Evaluasi
Tempat penyimpanan bahan baku, bahan tambahan pangan, alatalat produksi, dan produk akhir di UKM Kerupuk Pambudi sudah
terpisah. Tempat penyimpanan bahan baku terigu diletakkan di ruangan
khusus di bangunan yang sama dengan tempat produksi yang
beralaskan pallet kayu. Garam juga diletakkan pada tempat produksi
tetapi terpisah dengan tepung. Ruang penyimpanan bahan tersebut
dipisahkan dengan tembok dari tempat dilakukannya proses produksi,
namun tidak memiliki pintu sehingga terdapat risiko masuknya
kontaminasi debu dan hama. Penyimpanan minyak yang digunakan
untuk menggoreng diletakkan pada jerigen tertutup berada di sisi timur
pada tempat penggorengan. Jerigen yang berisi minyak goreng itu
diletakkan langsung di permukaan lantai semen tidak berkeramik.
Sedangkan bahan lainnya seperti ketumbar, bawang putih, penyedap
rasa, dan garam diletakkan pada satu ruangan di rumah pemilik UKM
dengan alas lantai. Bawang putih dan ketumbar yang sudah digiling
atau diselep, dikemas dalam kemasan karung, sedangkan penyedap rasa
dan garam dikemas dalam kemasan plastik tertutup.
Penempatan produk akhir kerupuk yang sudah digoreng yaitu di
wadah berbahan kayu yang kemudian produk langsung dikemas ke
dalam plastik. Untuk produk kerupuk yang belum terjual, akan
dimasukkan ke dalam plastik kemudian diikat rapat dan diletakkan pada
lantai tanpa diberi alas tambahan. Tempat penyimpanan kemasan
plastik diletakkan pada ruangan penggorengan di atas meja keramik.
Selain penyimpanan bahan-bahan pembuat kerupuk, ada pula tempat
penyimpanan bahan dan alat pembersih seperti cairan sanitasi
diletakkan dekat dengan tempat pencucian dan sapu diletakkan di luar
ruang penggorengan yang dekat dengan tempat sampah, dan jauh dari
tempat produksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, tempat penyimpanan
di UKM Kerupuk Pambudi masih belum sesuai dengan konsep CPPB
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dan perlu adanya perbaikan. Kondisi tempat penyimpanan di UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.13.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Gambar 4.14 Tempat Penyimpanan di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Tempat penyimpanan bahan baku tepung tapioka dan terigu
(b) Tempat penyimpanan bahan tambahan seperti penyedap rasa,
bawang putih, dan ketumbar.
(c) Tempat penyimpanan minyak goreng
(d) Tempat penyimpanan produk akhir yang tidak terjual
(e) Tempat penyimpanan kemasan
(f) Tempat penyimpanan alat pembersih
2) Konsep CPPB
Konsep CPPB tempat penyimpanan menurut BPOM RI (2012)
dalam aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206, pada penyimpanan bahan
pangan, baik bahan baku maupun bahan tambahan pangan harus
terpisah dengan produk akhir. Sama halnya dengan bahan-bahan non
pangan seperti sabun pencuci dan pelumas disimpan pada tempatnya
sendiri.

Tempat

penyimpanan

seharusnya

mudah

pembersihan, bebas hama, dan sirkulasi udaranya cukup.

dilakukan
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Berdasarkan konsep CPPB, tempat penyimpanan bahan baku,
bahan tambahan, produk akhir, bahan non pangan sudah terpisah dari
ruang produksi. Penyimpanan bahan baku di UKM Kerupuk Pambudi
walaupun sudah terpisah oleh sekat tembok, namun harus perlu diberi
pintu atau penyekat lain yang mudah dibuka tutup, sehingga
menurunkan risiko kontaminasi ke produk yang sedang diolah. Semua
tempat penyimpanan mempunyai sirkulasi udara yang cukup dan tidak
lembap. Konsep CPPB yang perlu diterapkan yaitu ruang penyimpanan
harus selalu dijaga kebersihannya sehingga terhindar dari hama seperti
serangga dan binatang pengerat.
C. Peralatan Produksi
1. Persyaratan Bahan Peralatan Produksi
a. Evaluasi
Peralatan yang digunakan untuk memproduksi kerupuk rambak
tapioka di UKM Kerupuk Pambudi yaitu alat peniris, blender, ember,
gayung, mangkok plastik, kain strimin plastik, keranjang, mesin pencetak,
mesin pengering I (oven besar), mesin pengering II (oven kecil), kompor
tungku, mesin pengukus, pisau, timbangan, tray terbuat dari bambu,
tungku, wadah kayu besar, dan wajan.
Alat peniris yang digunakan di UKM Kerupuk Pambudi merupakan
alat yang terbuat dari kawat besi dengan pegangan kayu. Kondisi alat
peniris bersih dan tidak berkarat. Alat peniris yang digunakan ada dua
ukuran yaitu besar dan kecil. Alat peniris besar berfungsi untuk meniriskan
kerupuk yang sudah digoreng. Sedangkan yang kecil berfungsi sebagai
spatula. Blender digunakan untuk menghaluskan bawang putih terbuat dari
plastik tebal berwarna bening. Kondisinya bersih namun karena
penggunaannya yang sudah lama, warna blender menjadi kekuningan.
Ember, gayung dan mangkok yang digunakan dalam pengolahan
kerupuk rambak tapioka terbuat dari plastik tebal. Ember yang digunakan
memiliki ukuran 10 liter dan 20 liter. Ember digunakan untuk
memasukkan air, tepung, dan bumbu ketika pengadukan, serta
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memindahkan adonan bubur ke tempat pengulenan. Gayung digunakan
untuk menakar ukuran garam dan mangkok digunakan untuk menakar
ukuran ketumbar. Gayung dan mangkok tersebut terbuat dari plastik.
Kain strimin plastik digunakan sebagai alas kerupuk mulai dari
pencetakan hingga pengeringan. Kondisi kain strimin plastik bersih dan
selalu dicuci setiap selesai digunakan. Keranjang pada proses pengukusan
digunakan sebagai alas dan penyekat kerupuk agar susunannya berjarak.
Keranjang yang digunakan kurang bersih, terdapat noda-noda di sisi
samping keranjang.
Mesin pencetak yang digunakan untuk mencetak kerupuk rambak
tapioka terbuat dari kerangka baja. Kondisi mesin pencetak terlihat banyak
kotoran berupa sisa dari adonan yang tertinggal di sela-sela mesin dan
sudah tercampur dengan debu. Mesin oven besar terbuat dari ruangan
dengan tembok yang dilapisi dengan seng. Sisi kanan kirinya dilengkapi
dengan blower dan pipa-pipa untuk menyalurkan uap panas dari tungku
pembakaran. Di dalam oven besar terdapat rak penyusun dari besi. Oven
dalam kondisi yang baik dan bersih. Sumber panas oven besar berasal dari
pembakaran kayu bakar pada tungku. Untuk oven yang berukuran kecil
juga terbuat dari sisi tembok dengan penutup kayu, yang di dalamnya
terdapat susunan rak terbuat dari besi. Sumber panas dari oven kecil ini
berasal dari kompor dan tabung gas LPG 3 kg. Bagian bawah oven kecil
terdapat banyak debu dan kotoran. Kompor yang digunakan merupakan
kompor gas komersil yang terbuat dari besi. Mesin pengukus terbuat dari
stainless steel yang di dalamnya terdapat troli yang dapat digeser keluar
dan masuk. Troli tersebut digunakan sebagai tempat susunan keranjang
plastik. Sumber panasnya berasal dari uap panas pembakaran tungku.
Kondisi mesin pengukus terdapat sisi yang berkarat tetapi tidak
bersentuhan langsung dengan kerupuk, bagian bawah mesin pengukus
terdapat banyak debu dan kotoran.
Pisau yang digunakan dalam proses pengupasan kulit bawang putih
merupakan pisau dapur biasa yang terbuat dari stainless steel dengan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
74

kondisi yang baik dan bersih. Timbangan yang digunakan UKM
merupakan timbangan beras. Timbangan hanya dipakai untuk menimbang
jika ada pembeli yang akan membeli kerupuk mentah. Tray yang terbuat
dari bambu digunakan sebagai alas kerupuk mulai dari proses pengeringan
hingga penggorengan. Kondisi tray bagian atas yang kontak langsung
dengan kerupuk cukup bersih, tetapi bagian bawah dan sisi-sisinya
terdapat sedikit debu dan kotoran yang menempel.
Tungku yang digunakan untuk sumber panas di UKM Kerupuk
Pambudi terdapat dua jenis, yaitu tungku untuk pengovenan dan tungku
untuk penggorengan. Tungku untuk pengovenan terbuat dari besi tebal
berbentuk silinder besar untuk pembakaran kayu bakar. Sisi bagian
belakang tungku bagian luarnya sudah berkarat. Untuk tungku
penggorengan merupakan tungku permanen yang sudah menempel di
lantai tempat penggorengan. Kondisi tungku sangat kotor dan berwarna
hitam.
Wadah kayu besar digunakan untuk mengaduk adonan tepung
tapioka, tepung terigu, dan air panas. Kondisinya kotor karena sisa-sisa
tepung yang menempel di wadah dan sulit dibersihkan. Wajan yang
digunakan dalam proses penggorengan terbuat dari baja kuat berukuran
besar. Kondisi wajan bagian atas bersih, tetapi bagian bawah berwarna
hitam karena masih menggunakan tungku. Berdasarkan penjelasan
tersebut, peralatan yang digunakan untuk memproduksi kerupuk rambak
tapioka di UKM Kerupuk Pambudi sebagian besar belum sesuai dengan
konsep CPPB. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi kerupuk
rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi terdapat pada Gambar 4.14.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)
(n)
Gambar 4.15 Peralatan Produksi di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
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Keterangan:
(a) Gayung, ember, dan

(h) Tray bambu

mangkok

(i) Oven besar

(b) Pisau

(j) Tungku oven

(c) Blender

(k) Oven kecil dan kompor gas

(d) Wadah kayu

komersil

(e) Mesin pencetak

(l) Alat peniris

(f) Kain strimin plastik dan

(m) Tungku penggorengan

keranjang plastik

(n) Wajan

(g) Mesin pengukusan
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, peralatan produksi pada IRT yang bersentuhan
langsung dengan bahan pangan sebaiknya dibuat dengan desain,
konstruksi, dan tata letak yang sedemikian rupa agar dapat menjamin mutu
serta keamanan pangan. Peralatan produksi seharusnya dibuat dari bahan
yang kuat, tahan lama, tidak beracun, mudah dipindahkan, dan mudah
dirombak

untuk

mempermudah

perawatan,

pembersihan,

serta

pemantauan hama. Permukaan peralatan yang bersentuhan langsung
dengan bahan pangan harus halus, tidak menyerap air, tidak berlubang,
tidak mengelupas, dan tidak berkarat. Peralatan harus tidak menyebabkan
kontaminasi silang bahan non pangan seperti logam, bahan pelumas, dan
bahan bakar ke produk pangan yang diolah.
Perbaikan yang dapat dilakukan pada peralatan di UKM Kerupuk
Pambudi yaitu untuk mesin pencetak, oven besar dan kecil, serta mesin
pengukusan harus dibersihkan secara berkala untuk menghindari
penumpukan debu dan kotoran yang dapat mengontaminasi produk. Pada
mesin pengukus yang berkarat sebaiknya diganti dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah berkarat untuk mengurangi risiko kontaminasi.
Tungku

penggorengan

sebaiknya

diganti

dengan

kompor

agar

kebersihannya lebih terjaga, karena arang dan abu dari tungku tradisional
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dapat mengontaminasi produk. Selain itu, penggunaan kompor juga
mempermudah pengaturan suhu.
Untuk keranjang plastik dan kain strimin harus dicuci secara berkala
untuk menghilangkan kotoran yang berada di sisi samping, hal ini juga
berlaku pada peralatan kecil lainnya. Untuk alat-alat penakar seperti
ember, gayung, dan mangkok harus dilakukan pembersihan secara berkala
dan dipastikan kebersihannya, atau jika perlu dapat diganti dengan alat
yang terbuat dari bahan stainless steel.
Untuk peralatan yang masih menggunakan kayu dan bambu harus
dibersihkan secara rutin dengan air mengalir dengan cara disikat hingga
bersih kemudian dikeringkan, peralatan tersebut dipastikan benar-benar
kering atau tidak lembap saat penyimpanan. Untuk wadah kayu sebaiknya
diganti dengan wadah yang terbuat dari stainless steel untuk mengurangi
risiko pembersihan yang tidak sempurna dan dapat mengakibatkan
kontaminasi silang.
2. Tata Letak dan Pengawasan Peralatan Produksi
a. Evaluasi
Letak peralatan produksi di UKM Kerupuk Pambudi belum pada
satu tempat. Untuk peralatan mesin, seperti mesin pencetak, oven besar,
oven kecil, mesin pengukus, dan tungku diletakkan di tempat yang sama
saat produksi dan tidak berpindah tempat. Untuk wajan dan alat peniris
digantung di dinding dekat tempat pencucian peralatan pada ruang
produksi maupun penggorengan. Wadah kayu besar diletakkan di lantai
begitu saja tanpa alas di ruang produksi. Untuk keranjang plastik dan tray
diletakkan dengan cara bersusun di dalam ruang produksi. Pisau
diletakkan di dapur rumah pemilik dan timbangan diletakkan di gudang
karena sangat jarang digunakan. Peletakan peralatan belum tertata secara
rapi, sehingga tata letak peralatan pada UKM Kerupuk Pambudi belum
sesuai dengan BPOM RI karena peralatan produksi yang tidak sesuai
dengan urutan produksi dapat menimbulkan risiko kontaminasi silang.
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b. Konsep CPPB
Peletakan peralatan produksi menurut BPOM RI Tahun 2012 dalam
aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206, seharusnya sesuai dengan urutan
proses produksi agar kontaminasi silang dapat dicegah. Peletakan
peralatan produksi yang baik dapat mempermudah proses pembersihan
dan perawatan. Perbaikan peletakan peralatan produksi yang bisa
dilakukan UKM Kerupuk Pambudi yaitu sebaiknya peralatan produksi
diletakkan dalam satu rak tertutup atau sesuai dengan urutan proses
produksi untuk memudahkan pekerjaan secara higiene dan mencegah
kontaminasi.
3. Pengawasan dan Pemantauan Peralatan Produksi
a. Evaluasi
UKM Kerupuk Pambudi belum melakukan pengawasan dan
pemantauan secara khusus pada peralatan produksi. Pengawasan
dilakukan hanya mengecek alat dan mesin yang digunakan saat proses
produksi masih berfungsi dengan baik atau tidak ketika ingin digunakan.
Untuk mesin pencetak dan oven biasanya diperiksa setiap satu bulan sekali
untuk mengetahui mesin masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jika
terdapat kerusakan, pemilik UKM akan memanggil teknisi khusus untuk
memperbaiki mesin. Pembersihan pada mesin-mesin sebagian dilakukan
setiap sebelum digunakan dan sebagian dibersihkan ketika sudah terlihat
kotor. Pada mesin pencetakan, bagian yang mengenai adonan akan
dibersihkan dan diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Untuk
oven besar rutin diperiksa dan dibersihkan bagian dalamnya. Bagian pipa
rutin dibersihkan secara berkala setiap satu hingga dua bulan sekali untuk
menghilangkan kerak pada pipa agar uap panas mengalir dengan lancar.
Proses pemeliharaan peralatan seperti wajan, alat peniris, kain
strimin, dan wadah kayu dilakukan dengan mencuci alat. Pencucian
peralatan dilakukan setelah dilakukan proses produksi. Untuk wadah kayu
dalam proses pengadukan biasanya dilakukan perendaman terlebih dahulu
agar sisa-sisa adonan yang menempel mudah untuk dibersihkan.
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Keranjang plastik jarang dibersihkan karena UKM menggunakannya
hanya sebagai rak penyusun dan tidak kontak langsung dengan kerupuk.
Pengawasan dan pemantauan peralatan yang dilakukan UKM Kerupuk
Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB karena beberapa peralatan
yang terdapat kotoran bagian sisi mesin pencetak, sisi keranjang plastik,
dan bagian bawah oven kecil yang terihat kotor akibat tidak dibersihkan
secara rutin.
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

HK.03.1.23.04.12.2206,

RI
dalam

(2012)
IRTP,

dalam
semua

aturan

Nomor

peralatan

produksi

seharusnya dilakukan pemantauan agar diketahui peralatan masih
memiliki fungsi yang baik dan dalam kondisi bersih. Perbaikan
pengawasan dan pemantauan peralatan produksi di UKM Kerupuk
Pambudi yaitu seharusnya pengawasan perlu dilakukan secara khusus
terhadap pemeliharaan peralatan dengan melakukan pencucian secara rutin
dan menyeluruh, pengecekan fungsi mesin secara berkala, serta
membersihkan daerah sekitar mesin agar tidak terjadi penumpukan debu
dan kotoran.
4. Bahan Perlengkapan dan Alat Ukur/Timbang
a. Evaluasi
Bahan perlengkapan pada UKM Kerupuk Pambudi sebagian besar
terbuat dari kayu, plastik, dan stainless steel. Bahan kayu digunakan pada
wadah dan alat pengadukan dan wadah kerupuk sebelum pengemasan,
bahan plastik yang digunakan yaitu ember, kain strimin, keranjang plastik,
dan blender, sedangkan bahan stainless steel adalah alat peniris. UKM
Kerupuk Pambudi memiliki alat ukur/timbangan beras. Timbangan ini
memiliki ukuran besar yang terbuat dari besi. Timbangan ini diletakkan di
gudang karena jarang digunakan. Penggunaannya hanya untuk mengukur
berat jika ada pembelian kerupuk mentah. Timbangan tidak digunakan
untuk mengukur bahan-bahan ketika proses produksi. Pengukuran berat
bahan hanya menggunakan perkiraan dan takaran lain seperti gayung,
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ember, dan dihitung perbungkus. Penggunaan alat ukur pada proses
pengolahan kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi belum
sesuai dengan konsep CPPB. Timbangan yang digunakan oleh UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.16 Timbangan
(Sumber: www.google.com)
b. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 pada Tahun
2012, bahan perlengkapan yang berupa alat ukur atau alat timbangan dan
bahan perlengkapan yang terbuat dari kayu seharusnya dipastikan cara
pembersihannya agar sanitasi dapat terjamin. Alat ukur atau timbangan
sebaiknya dipastikan keakuratannya.
Berdasarkan konsep CPPB tersebut, UKM Kerupuk Pambudi
seharusnya memiliki alat ukur/timbangan dengan ukuran lebih kecil untuk
mengukur berat bahan ketika proses produksi. Jika perlu menggunakan
timbangan digital agar lebih akurat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
menghasilkan produk dengan rasa dan karakteristik yang sama pada setiap
produksinya. UKM juga perlu menjaga kebersihan alat ukur/timbangan.
D. Suplai Air
1. Evaluasi
Air di UKM Kerupuk Pambudi berasal dari air sumur sehingga tidak
tercemar limbah dan kebersihannya terjamin. Air tersebut akan dipompa dan
ditampung pada tandon air dan disalurkan menggunakan pipa dan keran ke
ruang produksi, penggorengan dan juga disalurkan ke kamar mandi. Pada
ruang produksi dan penggorengan, air digunakan untuk mencuci peralatan
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produksi, sedangkan air untuk bahan produksi akan ditampung menggunakan
ember plastik kemudian direbus terlebih dahulu dan dicampur dengan tepung
di ruang produksi. Jumlah air pada UKM Kerupuk Pambudi selalu cukup
untuk memenuhi kebutuhan proses produksi. Sumber air bersih di UKM
Kerupuk Pambudi sudah sesuai dangan konsep CPPB.
2. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI (2012) pada aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206,
sumber air bersih untuk proses produksi seharusnya cukup dan memenuhi
persyaratan kualitas air bersih dan sebaiknya dalam jumlah yang cukup
memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi. Untuk menjaga kebersihan air,
UKM Kerupuk Pambudi harus melakukan pembersihan secara berkala pada
tempat penampungan air seperti tandon untuk menjaga air tetap bersih dan
memberikan alat penyaring air agar kualitas air benar-benar bersih.
E. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi
1. Fasilitas Higiene dan Sanitasi
a. Sarana Pembersihan atau Pencucian
1) Evaluasi
Sarana pembersihan lantai pada tempat produksi, penggorengan,
dan penyimpanan bahan tambahan di UKM Kerupuk Pambudi adalah
sapu ijuk, sapu lidi, dan pengki. Sarana pencucian peralatan produksi
yaitu tempat sabun, sabun untuk mencuci peralatan, ember, sponge, dan
gayung. Sedangkan untuk pencucian bahan tambahan seperti bawang
dilakukan di wastafel pada dapur rumah pemilik UKM dengan air
mengalir. Sarana yang tersedia cukup layak digunakan sebagai sarana
pembersihan/pencucian, namun keadaan tempat pencucian masih
terlihat berantakan karena peralatannya tidak tersusun dengan rapi.
Sarana pembersihan dan pencucian bahan pangan, peralatan,
perlengkapan dan bangunan menggunakan sumber air bersih yaitu air
sumur dengan kondisi bersih. Berdasarkan penjelasan tersebut, sarana
pembersihan dan pencucian UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai
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dengan konsep CPPB. Untuk sarana pembersihan di UKM Kerupuk
Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.16.

(a)

(b)

(c)

Gambar 4.17 Sarana Pembersihan di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)
Keterangan:
(a) Sapu dan pengki ruang produksi dan penggorengan
(b) Sapu dan pel rumah pemilik UKM Kerupuk Pambudi
(c) Wastafel rumah pemilik UKM Kerupuk Pambudi
2) Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, dalam menjamin kebersihan bangunan dan
peralatan produksi serta mencegah adanya kontaminasi silang yang
berasal dari karyawan diperlukan fasilitas dan kegiatan higiene. Sarana
pencucian dan pembersihan bahan pangan, peralatan, perlengkapan,
dan bangunan sebaiknya disediakan dan dirawat dengan baik. Sarana
pembersihan juga harus dilengkapi dengan sumber air bersih. Pada
pembersihan alat tertentu dapat menggunakan air panas agar
pembersihan yang dilakukan dapat maksimal.
Perbaikan pada sarana pembersihan dan pencucian di UKM
Kerupuk Pambudi yaitu sarana pembersihan bangunan seperti sapu,
pengki, dan gayung juga seharusnya dibersihkan secara berkala
menggunakan sabun dan air bersih sehingga kotoran tidak menumpuk
dan tidak mengontaminasi produk yang diproduksi. Pada sarana
pencucian alat seperti tempat sabun dan sponge juga seharusnya dicuci

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
83

secara berkala dan dikeringkan agar tidak dijadikan tempat tumbuhnya
bakteri.
b. Sarana Higiene Karyawan
1) Evaluasi
Sarana higiene karyawan seperti fasilitas untuk mencuci tangan
menjadi satu dengan tempat pencucian peralatan. Tidak ada tempat
khusus untuk mencuci tangan seperti wastafel di UKM Kerupuk
Pambudi. Untuk fasilitas toilet hanya berjumlah satu. Pada toilet tidak
disediakan sabun yang bisa digunakan untuk mencuci tangan. Air untuk
sarana higiene ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan bersih. Oleh
sebab itu, sarana higiene karyawan di UKM Kerupuk Pambudi belum
sesuai dengan konsep CPPB.
2) Konsep CPPB
Konsep sarana higiene karyawan menurut BPOM RI (2012)
dalam aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206, dalam pencegahan
kontaminasi bahan pangan diperlukan sarana higiene karyawan seperti
fasilitas untuk mencuci tangan, dan toilet atau jamban. Fasilitas tersebut
seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup dengan keadaan yang
bersih sehingga dapat menjamin kebersihan karyawan.
Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu UKM Kerupuk Pambudi
harus menyediakan wastafel khusus untuk cuci tangan karyawan yang
dilengkapi dengan sabun pencuci tangan dan pengering seperti
lap/handuk. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi silang
pada peralatan kotor ke produk yang diproduksi. Untuk toilet, UKM
harus menyediakan sarana pembersih seperti sabun cuci tangan dan
pembersih toilet. Toilet seharusnya dibersihkan secara rutin.
c. Sarana Cuci Tangan
1) Evaluasi
Sarana cuci tangan karyawan di UKM Kerupuk Pambudi terletak
pada tempat produksi dan penggorengan kerupuk. Tidak terdapat
sarana cuci tangan khusus seperti wastafel, tempat cuci tangan masih
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menjadi satu dengan tempat mencuci peralatan produksi. Sarana cuci
tangan sudah dilengkapi dengan air bersih dan sabun, tetapi belum
dilengkapi dengan pengering seperti lap atau handuk atau kertas serap
kering yang bersih. Sarana cuci tangan juga belum dilengkapi dengan
tempat sampah tertutup. Berdasarkan penjelasan tersebut, sarana cuci
tangan di UKM Kerupuk Pambudi masih belum sesuai dan perlu
dilakukan perbaikan.
2) Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, sarana cuci tangan seharusnya terletak di dekat
ruang produksi. Sarana tersebut seharusnya dilengkapi dengan air
bersih, sabun cuci tangan, alat pengering tangan seperti handuk atau lap
atau kertas serap kering, dan dilengkapi dengan tempat sampah tertutup.
Sarana cuci tangan di UKM Kerupuk Pambudi seharusnya
dibuatkan wastafel dan tidak tercampur dengan tempat pencucian alat
supaya tidak terjadi kontaminasi silang antara alat yang kotor terhadap
produk yang diproduksi.

Sabun yang digunakan seharusnya

menggunakan sabun khusus mencuci tangan sehinga kebersihan setelah
mencuci tangan dapat maksimal. Selain itu, sarana cuci tangan di UKM
Kerupuk Pambudi juga harus dilengkapi dengan alat pengering tangan
seperti handuk atau lap bersih sehingga air sisa cuci tangan tidak
mengontaminasi produk.
d. Sarana Toilet atau Jamban
1) Evaluasi
Sarana toilet atau jamban di UKM Kerupuk Pambudi hanya ada
satu, terdapat di sebelah ruang produksi dekat dengan tungku oven.
Kondisi toilet tidak berbau dan saluran airnya tidak tersumbat, namun
pada bagian dinding dan bak mandinya terdapat lumut, tidak memiliki
jamban, pintunya rusak, dan tidak terdapat sabun. Karyawan yang ingin
buang air besar biasanya pulang ke rumahnya masing-masing atau
menumpang toilet pada rumah kosong di sebelah UKM. Pada toilet
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belum diberi tanda atau peringatan bagi pengguna toilet untuk mencuci
tangan setelah menggunakan toilet. Berdasarkan penjelasan tersebut,
sarana toilet atau jamban di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai
dengan konsep CPPB. Toilet pada UKM Kerupuk Pambudi dapat
dilihat pada Gambar 4.17.

Gambar 4.18 Toilet di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
2) Konsep CPPB
Konsep CPPB toilet dan jamban menurut BPOM RI (2012) dalam
aturan nomor HK.03.1.23.04.12.2206, seharusnya didesain dan
dikonstruksi dengan memperhatikan sumber air yang mengalir,
persyaratan higiene dan saluran pembuangan. Pada toilet atau jamban
seharusnya diberi tanda peringatan untuk mencuci tangan setelah
menggunakan toilet bagi semua karyawan. Toilet seharusnya dijaga
kebersihannya, dijaga untuk tetap tertutup, dan didesain dengan pintu
membuka ke arah luar ruangan.
Perbaikan yang dapat diterapkan di UKM Kerupuk Pambudi
yaitu toilet seharusnya terdapat jamban dan pintu toilet harus diperbaiki
agar bisa selalu tertutup. Pintu toilet seharusnya didesain agar bisa
membuka ke arah dalam sehingga kontaminasi karena udara dapat
diminimalisir. Toilet juga seharusnya diberi tanda peringatan untuk
pengguna toilet agar selalu mencuci tangan setiap selesai menggunakan
toilet. Toilet di UKM Kerupuk Pambudi seharusnya disediakan sabun
untuk mencuci tangan dan harus selalu dibersihkan secara berkala
sehingga tidak ada kotoran dan lumut yang tumbuh di dinding toilet.
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e. Sarana Pembuangan Air dan Limbah
1) Evaluasi
Sarana pembuangan air limbah cair sisa pencucian sudah
berfungsi dengan baik sehingga air sisa pencucian bisa langsung
mengalir ke saluran pembuangan tidak melalui tahap pretreatment.
Sarana pembuangan limbah cair dialiri menggunakan pipa berbahan
kuat dan tidak menyebabkan terjadinya risiko pencemaran terhadap air
bersih, proses produksi, dan produk akhir. Saluran pembuangan air di
UKM Kerupuk Pambudi sudah bagus, tetapi akan lebih baik jika
pembuangan limbah cair dilakukan tahap pretreatment terlebih dahulu.
Untuk limbah abu sisa pembakaran kayu bakar dan sekam, akan
diberikan kepada petani untuk dijadikan pupuk. Setiap pagi terdapat
satu atau dua petani yang akan mengambil abu langsung ke UKM
Kerupuk Pambudi. Untuk sampah kering dibuang pada kotak kardus
yang terletak di luar ruang penggorengan dekat dengan pintu masuk
ruang penggorengan bagian barat. Sampah biasanya dikumpulkan pada
wadah kardus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan akan
diambil oleh petugas pembuangan sampah secara rutin. Sarana
pembuangan air dan limbah di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai
dengan konsep CPPB. UKM perlu melakukan perbaikan pada sistem
pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah kering.
Tempat sampah di UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat Gambar 4.18.

Gambar 4.19 Tempat Sampah di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Hasil Pengamatan)
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2) Konsep CPPB
Konsep CPPB mengenai sistem pembuangan limbah menurut
BPOM RI (2012) dalam aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206,
seharusnya didesain dan dikonstruksi sehingga dapat mencegah risiko
pencemaran pada produk yang diolah dan air bersih. Sampah yang
dihasilkan harus segera dibuang ke tempat sampah untuk mencegah
terjadinya penumpukan sampah dan berkumpulnya binatang pengerat,
serangga, dan hama. Tempat sampah juga harus terbuat dari bahan yang
tahan lama dan tertutup rapat untung menghindari sampah yang
berceceran sehingga mengurangi risiko kontaminasi terhadap produk
pangan dan sumber air.
Perbaikan pada proses pembuangan limbah cair di UKM Kerupuk
Pambudi

yaitu

seharusnya dilakukan

filtrasi

terlebih dahulu

menggunakan bahan penyaring batu zeolit, arang aktif, dan pasir silika.
Proses pembuatan alat penjernihan air limbah membutuhkan tangki
penampungan air limbah dan tangki berisi bahan penyaring. Batu zeolit
akan mengurangi kadar besi dan menjernihkan air limbah. Karbon aktif
berfungsi untuk mengurangi kontaminasi detergen sisa pencucian
peralatan, kotoran, bau, hingga menjernihkan warna air limbah.
Sedangkan pasir silika digunakan untuk menyaring kotoran yang
berukuran besar. Air hasil penyaringan aman untuk digunakan kembali
untuk keperluan non pangan dan tidak mencemari lingkungan
pembuangan air (Setyobudiarso dan Yuwono, 2014).
Tempat sampah di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan
konsep CPPB karena terbuat dari kardus yang merupakan bahan tidak
kuat dan kondisinya tidak tertutup. Sehingga perbaikan yang dapat
diterapkan UKM Kerupuk Pambudi yaitu harus mengganti tempat
sampah dengan bahan yang lebih baik dan memiliki tutup sehingga
meminimalisir terjadinya sampah tumpah dan berserakan yang dapat
meningkatkan risiko kontaminasi.
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2. Kegiatan Higiene dan Sanitasi
1) Evaluasi
Kegiatan higiene dan sanitasi UKM Kerupuk Pambudi dilakukan di
ruang produksi dan pada peralatan produksi. Kegiatan higiene dan sanitasi
di ruang produksi dilakukan setelah semua kegiatan produksi selesai yaitu
dengan menyapu menggunakan sapu ijuk dan sapu lidi. Kegiatan higiene
dan sanitasi pada peralatan produksi juga dilakukan setelah semua
kegiatan produksi selesai, yaitu dengan mencuci peralatan. Pencucian alat
dilakukan dengan menggosok alat dengan sponge yang diberi sabun dan
dibilas dengan air. Kegiatan pembersihan ini dilakukan setiap hari agar
tidak ada kontaminasi dari peralatan. Tidak ada karyawan khusus yang
bertanggung jawab terhadap kegiatan sanitasi. Pembersihan sebelum
produksi hanya dilakukan pada bagian mesin-mesin yang kontak dengan
adonan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kegiatan higiene dan sanitasi di
UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB.
2) Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, dalam kegiatan higiene dan sanitasi pembersihan
atau pencucian bisa dikerjakan secara fisik, secara kimia, atau keduanya.
Pembersihan secara fisik dilakukan dengan menyikat menggunakan sikat.
Pembersihan secara kimia dilakukan dengan menggunakan sabun.
Sedangkan pembersihan gabungan fisik dan kimia dilakukan dengan
menyikat menggunakan sabun. Kegiatan pencucian dan pembersihan
seharusnya dikerjakan secara rutin juga sebaiknya ada karyawan yang
bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Perbaikan yang dapat diterapkan di UKM Kerupuk Pambudi yaitu
sebaiknya kegiatan sanitasi pada ruang produksi dan pada peralatan
dilakukan sebelum dan sesudah produksi agar kebersihan ruangan dan
peralatan dapat terjamin. Pembersihan peralatan dilakukan secara
menyeluruh dan terjadwal. Kegiatan higiene dan sanitasi seharusnya
dilakukan secara rutin. Dalam pelaksanaan kegiatan sanitasi tersebut
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sebaiknya terdapat karyawan yang bertanggung jawab khusus sehingga
kegiatan tersebut dapat benar-benar dilaksanakan.
F. Kesehatan dan Higiene Karyawan
1. Kesehatan Karyawan
a. Evaluasi
Seluruh karyawan di UKM Kerupuk Pambudi dalam kondisi sehat
dan tidak memiliki penyakit menular. Karyawan diperbolehkan tidak
masuk kerja apabila sakit supaya tidak terjadi penularan penyakit ke
karyawan lainnya dan tidak terjadi kontaminasi ke bahan dan produk yang
sedang diolah, sehingga hal ini sudah sesuai dengan konsep CPPB.
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, salah satu sumber pencemaran produk adalah
karyawan, baik secara kontak langsung dengan produk pangan maupun
secara tidak langsung. Hal ini menyebabkan kesehatan dan higiene
karyawan yang baik perlu diperhatikan agar tidak menjadi sumber
pencemaran ke produk pangan. Karyawan yang bekerja harus dalam
keadaan sehat, jika sakit atau masih dikhawatirkan membawa penyakit
maka tidak diperbolehkan datang ke ruang produksi, jika karyawan
menunjukkan adanya gejala penyakit menular juga tidak diperbolehkan
datang ke ruang produksi.
2. Kebersihan Karyawan
a. Evaluasi
Karyawan di UKM Kerupuk Pambudi dalam melakukan proses
produksi belum menggunakan alat saniter diri dengan lengkap seperti
saring tangan, masker, apron, sepatu, penutup kepala, dan seragam.
Karyawan biasanya menggunakan kaos dan celana rumahan dalam
melakukan pekerjaan. Pada karyawan bagian proses produksi, tidak
menggunakan sarung tangan sebagian besar tidak menggunakan masker,
ada beberapa karyawan yang menutupi bagian kepala dengan topi, ada
sebagian karyawan yang menggunakan sandal, namun ada juga yang tidak
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menggunakan alas kaki dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut juga
terjadi pada karyawan bagian proses penggorengan, hanya saja untuk ibuibu yang bertugas mengemas kerupuk menggunakan apron. Berdasarkan
penjelasan tersebut, karyawan yang bekerja di UKM Kerupuk Pambudi
belum sesuai dengan konsep CPPB dan perlu adanya perbaikan. Karyawan
di UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.19

(a)

(b)

Gambar 4.20 Karyawan di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Karyawan di bagian produksi kerupuk
(b)Karyawan di bagian pengemasan kerupuk
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

(2012)

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, karyawan harus selalu menjaga kebersihan.
Karyawan yang melakukan pekerjaan pengolahan pangan seharusnya
menggunakan pakaian kerja bersih, sarung tangan, celemek, penutup
kepala, masker, dan atau sepatu kerja. Selain itu, jika karyawan mendapat
luka di tubuh, maka harus ditutup dengan perban. Karyawan harus selalu
mencuci tangan dengan sabun sebelum melakukan proses produksi
pangan. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh UKM Kerupuk Pambudi
yaitu seharusnya seluruh karyawan menggunakan alat saniter diri yang
lengkap seperti, masker, sarung tangan, sepatu, apron dan penutup kepala.
Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kontaminasi silang yang
berasal dari pekerja.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
91

3. Kebiasaan Karyawan
a. Evaluasi
Karyawan di UKM Kerupuk Pambudi diperbolehkan untuk makan
dan minum saat melakukan proses produksi. Biasanya karyawan akan
sarapan di ruang produksi, makan berat saat makan siang, makan camilan
jika disediakan, dan minum di waktu kapan pun. Seluruh karyawan tidak
menggunakan perhiasan dan jam tangan ketika bekerja karena dapat
membahayakan keamanan pangan. Kebiasaan buruk karyawan yaitu
sesekali mengobrol ketika melakukan proses produksi yang meningkatkan
risiko kontaminasi karena karyawan sebagian besar tidak menggunakan
masker.

Terdapat

karyawan

laki-laki

yang

merokok

di

ruang

penggorengan, tetapi karyawan tersebut merokok ketika istirahat atau
sudah selesai perkerjaannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kebiasaan
karyawan di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB.
b. Konsep CPPB
Konsep CPPB menurut BPOM RI Tahun 2012 dalam aturan Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206, karyawan yang bekerja sebaiknya tidak merokok,
bersin, makan, minum, meludah atau batuk ke arah pangan atau melakukan
tindakan-tindakan lain di ruang produksi yang dapat menyebabkan
kontaminasi ke produk. Karyawan pada bagian pangan sebaiknya tidak
menggunakan kalung, gelang, cincin, jam tangan, peniti, dan bros atau
benda non pangan lain yang membahayakan keamanan pangan yang
diproduksi.
Perbaikan yang bisa dilakukan oleh UKM Kerupuk Pambudi pada
kebiasaan karyawan yaitu sebaiknya karyawan tidak makan dan minum di
ruang produksi dan saat melakukan proses produksi, karena dapat
menyebabkan kontaminasi silang dari makanan karyawan ke produk
pangan yang sedang diolah. Kebiasaan mengobrol karyawan juga
sebaiknya dihilangkan, terlebih lagi karyawan tidak menggunakan masker.
Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi dari air ludah
karyawan. Karyawan juga sebaiknya tidak merokok pada tempat produksi
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maupun penggorengan, karena abu dan asapnya dapat mencemari produk
makanan dan ruang produksi.
G. Pemeliharaan dan Program Higiene dan Sanitasi
1. Pemeliharaan dan Pembersihan
a. Evaluasi
Pemeliharaan dan pembersihan lingkungan di UKM Kerupuk
Pambudi dilakukan dengan cara menyapu ruang produksi setelah
digunakan dan sebelum digunakan. Tidak ada perawatan bangunan secara
khusus dan pembersihan secara rutin untuk membersihkan bagian pintu,
ventilasi, jendela, langit-langit, dinding dan saluran air. Hal ini
menyebabkan ruang produksi dan penggorengan terlihat kotor.
Pemeliharaan dan pembersihan toilet tidak dijadwalkan secara khusus
Pemeliharaan dan pembersihan perlatan di UKM Kerupuk Pambudi
dilakukan dengan mencuci perlatan produksi setelah digunakan, namun
untuk mesin tidak dilakukan pembersihan secara rutin. Kemudian sebagian
peralatan diletakkan di rak dan digantung di dinding, namun masih kurang
rapi. Untuk bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pembersihan
diletakkan di tempat pencucian dan tidak dekat dengan produk.
Berdasarkan penjelasan tersebut, pemeliharaan dan pembersihan di UKM
Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB dan perlu dilakukan
perbaikan.
b. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI dalam aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206,
pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi, seperti
bangunan, mesin dan peralatan, pengendalian hama, pengendalian limbah,
dan lainnya, dilakukan dengan rutin untuk menjamin tidak terjadinya
kontaminasi silang terhadap produk pangan yang diproduksi. Lingkungan,
peralatan, dan bangunan harus dalam kondisi terawat dan berfungsi.
Peralatan produksi harus rutin dibersihkan dan bahan kimia yang
digunakan dalam pencucian harus disimpan dalam wadah tertutup dan
berlabel untuk mencegah kontaminasi ke produk pangan.
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Kebersihan bangunan di ruang produksi dan penggorengan di UKM
Kerupuk Pambudi masih kurang terjaga walaupun sudah dibersihkan
dengan cara disapu. Bagian dinding dan lantai di tempat penggorengan
sebagian menghitam, ventilasi, langit-langit, dan jendela terdapat debu.
Perawatan bangunan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga
bangunan agar tetap bersih, tidak ada debu dan kotoran, serta mengurangi
risiko terjadinya kontaminasi ke produk pangan yang diolah. Pembersihan
toilet juga harus dilakukan secara rutin dengan mengecek saluran air agar
tetap lancar dan menghindari tumbuhnya jamur di dinding dan bak mandi.
Peralatan dan mesin pada proses produksi di UKM Kerupuk
Pambudi kurang terpelihara kebersihannya, seperti mesin pencetakan dan
wadah kayu puntuk mengaduk adonan terlihat kotor dan terdapat sisa
adonan yang menempel. Seharusnya alat disimpan dan disusun dengan
rapi pada tempat yang bersih.
Bahan-bahan kimia berupa sabun pencucian sebaiknya alat disimpan
dalam wadah tertutup dan seharusnya diberi label. Sponge yang digunakan
untuk mencuci alat seharusnya dicuci setelah habis dipakai dan disimpan
dalam keadaan kering untuk mencegah tumbuhnya kuman dan bakteri.
2. Prosedur Pembersihan dan Sanitasi
a. Evaluasi
Prosedur pembersihan dan sanitasi yang dilakukan di UKM Kerupuk
Pambudi yaitu dilakukan pada lingkungan produksi, bangunan, dan
peralatan produksi. Pembersihan dan sanitasi lingkungan dilakukan
dengan cara menyapu lantai pada ruang produksi dan penggorengan
menggunakan sapu ijuk dan sapu lidi setelah selesai produksi. Sementara
ruangan penyimpanan bahan tambahan di rumah pemilik UKM dilakukan
pembersihan lantai dengan cara disapu dan dipel. Pembersihan dan sanitasi
perlatan produksi dilakukan dengan pencucian menggunakan sabun
setelah selesai produksi. Pencucian peralatan dilakukan dengan menyikat
dan menggosok peralatan menggunakan sponge dan sabun lalu dibilas
dengan air. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemeliharaan dan
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pembersihan di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep
CPPB dan perlu dilakukan perbaikan.
b. Konsep CPPB
Konsep CPPB menurut BPOM RI (2012) dalam aturan Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206, prosedur pembersihan sanitasi pada IRT
sebaiknya dikerjakan menggunakan proses fisik seperti penyikatan,
penyemprotan dengan air, atau penghisap vakum. Pembersihan melalui
proses kimia seperti penggunaan sabun atau detergen, ataupun gabungan
antara proses fisik dan kimia.
UKM Kerupuk Pambudi perlu mengadakan perbaikan pada prosedur
pembersihan dan sanitasi yaitu lingkungan produksi sebaiknya dilakukan
pembersihan ulang dengan maksimal pada lantai tempat penggorengan
karena kondisinya banyak timbunan kotoran yang menempel akibat abu
pembakaran. Prosedurnya pembersihannya yaitu dengan pengerukan
kotoran yang tertimbun di lantai, kemudian disapu hingga bersih. Dalam
solusi jangka panjang sebaiknya penggunaan tungku diganti dengan
kompor sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran di lantai lagi akibat
abu dan arang dari hasil pembakaran.
Pada pembersihan dan sanitasi bangunan seperti pintu, ventilasi,
dinding dan langit-langit seharusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal
untuk menghindari adanya tumpukan kotoran dan debu di bagian
bangunan tersebut. Pada pembersihan dan sanitasi perlatan sudah sesuai
dengan konsep CPPB yaitu pembersihan secara fisik (dengan penyikatan
dan penggosokan dengan sponge) dan secara kimia (menggunakan sabun
cuci piring).
3. Program Higiene dan Sanitasi
a. Evaluasi
Pada UKM Kerupuk Pambudi, pembersihan bangunan belum
dilakukan dengan baik karena pembersihan tidak dilakukan secara rutin
kecuali pembersihan lantai dengan cara disapu setelah proses produksi.
Pada sisi ventilasi, jendela di tempat penggorengan dan langit-langit
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terdapat debu yang menempel. Belum semua ruang produksi terjamin
kebersihannya. UKM tidak melakukan pencatatan untuk program higiene
dan sanitasi. Peralatan bersih setelah pencucian sesudah produksi
dilakukan. Untuk penggunaan peralatan sebelum produksi, tetap
dipastikan terlebih dahulu alat tersebut masih bersih atau terkontaminasi
dengan debu atau kotoran akibat penyimpanan tidak di tempat tertutup.
Kemudian karyawan akan membersihkan kembali peralatan yang akan
digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, program higiene dan sanitasi
di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB. UKM
perlu meningkatkan lagi program higiene dan sanitasi baik pada ruang
produksi, bangunan, maupun peralatan produksi karena berpengaruh pada
mutu dan keamanan produk.
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

Tahun

2012

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, program higiene dan sanitasi seharusnya
menjamin semua bagian dari tempat produksi telah bersih, termasuk
pencucian alat-alat pembersih. Program higiene dan sanitasi juga
seharusnya dilakukan secara rutin dan dipantau ketepatan serta
keefektifannya, jika perlu dilakukan pencatatan.
Pada ruang produksi dan bangunan produksi di UKM Kerupuk
Pambudi seharusnya dilakukan perbaikan berupa pembuatan jadwal
pembersihan secara rutin. Sebelum melakukan proses produksi,
seharusnya dipastikan terlebih dahulu kebersihan lingkungan dan
peralatan yang akan digunakan. Pembersihan pada alat-alat pembersih
juga harus diperhatikan untuk mengurangi risiko terjadinya kontaminasi
dari alat pembersih. Alat pembersih setelah digunakan seharusnya dicuci
dan dikeringkan agar tidak tumbuh bakteri. Program higiene dan sanitasi
seharusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal serta jika perlu dilakukan
pencatatan.
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4. Program Pengendalian dan Pemberantasan Hama
a. Evaluasi
Pemilik UKM Kerupuk Pambudi, Ibu Siti Umi menyatakan bahwa
tidak ada hama tikus pada ruang produksi dan penggorengan. Tetapi UKM
selalu melakukan pengendalian hama seperti selalu membersihkan tempat
produksi dan penggorengan dari adonan dan kerupuk yang berceceran
ketika proses produksi, menutup pintu tempat produksi dan penggorengan
setelah digunakan, dan membuang sampah di luar ruang produksi. Jika
sampah sudah menumpuk, UKM akan memasukkan ke dalam plastik dan
mengikat dengan rapat. Penyimpanan bahan tepung dan garam di ruang
produksi juga diberi alas kayu supaya tidak langsung menempel dengan
lantai, tetapi penyusunannya masih menempel pada dinding, bahkan
karung tepung ditumpuk hingga menyentuh langit-langit. Setiap selesai
menggunakan bahan, kemasan akan selalu ditutup kembali dengan rapat.
Berdasarkan pengamatan, lubang air, ventilasi, dan jendela keadaannya
terbuka tanpa kasa penutup. Bagian langit-langit dan ventilasi jarang
dibersihkan. Hal ini menyebabkan adanya sarang laba-laba dan
memungkinkan masuknya lalat ke ruang produksi dan penggorengan.
Berdasarkan penjelasan terkait pengendalian dan pemberantasan hama di
UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB. Walaupun
tidak ada hama, UKM perlu melakukan tindakan untuk mencegah
masuknya hama ke tempat penyimpanan maupun tempat produksi.
b. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI Tahun 2012 Nomor HK.03.1.23.04.12.2206,
IRT harus melakukan kegiatan pengendalian hama untuk mengurangi
kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari
pangan. Pencegahan masuknya hama dengan cara menutup lubang-lubang,
selokan dan sebagainya yang berpotensi sebagai tempat masuknya hama,
kemudian bahan pangan tidak boleh tercecer karena dapat mengundang
masuknya hama. Mencegah timbulnya hama di ruang produksi dilakukan
dilakukan pemeriksaan lingkungan dari kemungkinan timbulnya sarang
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hama dengan menyimpan produk secara baik, ruang produksi selalu
bersih, dan tempat sampah selalu tertutup. Untuk mencegah timbulnya
sarang hama, seharusnya penyimpanan bahan pangan tidak langsung
menyentuh dinding, lantai, dan langit-langit. Ruang produksi harus selalu
dalam keadaan bersih. Tempat sampah harus terbuat dari bahan yang tahan
lama dan selalu dalam keadaan tertutup. Pemberantasan hama dilakukan
dengan pemusnahan sarang hama secara fisik seperti memasang
perangkap, atau secara kimia menggunakan racun dengan pertimbangan
tidak mencemari pangan.
Walaupun tidak ada hama tikus, UKM Kerupuk Pambudi
seharusnya melakukan tindakan pencegahan seperti memberi pintu atau
sekat penutup pada tempat penyimpanan tepung dan garam agar ruangan
tidak dalam keadaan terbuka sehingga meningkatkan dapat menurunkan
risiko serangan hama. Penumpukan terigu dan garam seharusnya tidak
menempel pada dinding dan langit-langit. Seharusnya UKM memberi
kawat kasa atau penutup pada saluran air, ventilasi, dan jendela yang
berpotensi sebagai tempat masuknya hama. Ventilasi dan langit-langit
seharusnya dilakukan pembersihan secara rutin untuk menghilangkan
saran laba-laba.
5. Penanganan Sampah
a. Evaluasi
UKM Kerupuk Pambudi dalam penanganan sampah dilakukan
dengan cara membuang sampah padat pada tempat sampah dan sampah
cair seperti sisa adonan di saluran pembuangan air yang dilakukan setiap
harinya. Pada ruang produksi, sampah adonan yang berceceran akan
dikumpulkan pada pojok ruangan yang akan dibersihkan setiap selesai
produksi. Hal ini dilakukan juga di tempat penggorengan. Sampah kerupuk
matang yang berjatuhan akan disapu ke salah satu sisi ruangan dan dibuang
setelah proses penggorengan selesai. Sampah tersebut akan dibuang pada
tempat sampah yang ada di depan ruang penggorengan. Tempat sampah
hanya menggunakan kardus bekas, namun jika sudah menumpuk, sampah
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akan dikemas dengan plastik besar dan diikat dengan rapat. Sampah akan
diangkut oleh petugas pembuangan sampah secara rutin dengan membayar
sebesar 10.000 rupiah per bulan. Untuk sampah abu sisa pembakaran kayu
dan sekam akan diambil oleh petani setiap paginya untuk dijadikan pupuk.
Penanganan sampah di UKM Kerupuk Pambudi sudah sesuai dengan
konsep CPPB yaitu tidak membiarkan sampah menumpuk dan rutin
diambil oleh petugas pembersih sampah.
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

Tahun

2012

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, penanganan dan pembuangan sampah dilakukan
dengan cara yang cepat dan tepat seperti, sampah seharusnya tidak
dibiarkan menumpuk, melainkan segera dibuang.
H. Penyimpanan
1. Penyimpanan Bahan Baku dan Produk Akhir
a. Evaluasi
UKM Kerupuk Pambudi melakukan penyimpanan bahan baku
tepung terigu, tepung tapioka, dan garam di ruang produksi, bahan
tambahan seperti penyedap rasa, bawang putih, dan ketumbar pada
ruangan di rumah pemilik UKM. Penyimpanan bahan baku tepung
dikemas dengan karung yang disimpan pada suatu ruangan di tempat
produksi dengan diberi alas kayu. Kondisi penyimpanan tepung dilakukan
dengan cara menumpuk karung hingga tinggi dan mengenai langit-langit
dengan keadaan menyentuh dinding ruang penyimpanan. Untuk bahan
tambahan seperti bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan
dikemas oleh karung, sedangkan penyedap rasa disimpan plastik
kemasannya. Minyak yang digunakan untuk menggoreng dikemas dengan
menggunakan jerigen dan disimpan di tempat penggorengan. Penggunaan
bahan baku di UKM Kerupuk Pambudi menggunakan sistem First In First
Out (FIFO) yaitu dengan menggunakan bahan yang masuk atau dibeli
terlebih dahulu dan First Expired First Out (FEFO) yaitu menggunakan
bahan dengan tanggal kadaluwarsa lebih awal.
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Untuk produk akhir yaitu kerupuk rambak yang sudah digoreng akan
diletakkan di wadah kayu kemudian dikemas dan kemasan yang sudah
berisi kerupuk diletakkan di lantai tanpa alas untuk menunggu penjual
mengambil produk. Produk akhir yang belum terjual akan disimpan dalam
plastik dan diletakkan pada ruang penggorengan. Berdasarkan penjelasan
tersebut, penyimpanan bahan baku dan produk akhir di UKM Kerupuk
Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB. Tempat penyimpanan bahan
baku dan produk akhir dapat dilihat pada Gambar 4.20.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4.21 Tempat penyimpanan Bahan Bahan Baku, Bahan
Tambahan dan Produk Akhir
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Tempat penyimpanan bahan baku tepung terigu dan tepung tapioka
(b) Tempat penyimpanan bahan tambahan seperti penyedap rasa,
ketumbar, dan bawang putih
(c) Tempat penyimpanan produk akhir yang akan dijual
(d) Tempat penyimpanan kerupuk yang belum habis terjual
b. Konsep CPPB
Menurut

BPOM

RI

Tahun

2012

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206, penyimpanan bahan yang digunakan dalam
proses produksi seperti bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan
pangan, serta produk akhir harus dilakukan dengan baik sehingga tidak
menyebabkan turunnya mutu dan keamanan produk pangan. Penyimpanan
bahan baku dan produk akhir harus terpisah, pada ruangan yang bersih,
sesuai suhu penyimpanan, bebas hama, dan penerangannya memadai.
Penyimpanan bahan baku tidak boleh menyentuh lantai, menempel pada
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dinding, maupun langit-langit. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir
harus menggunakan sistem First In First Out (FIFO) yaitu dengan
menggunakan bahan yang masuk atau dibeli terlebih dahulu dan First
Expired First Out (FEFO) yaitu menggunakan bahan dengan tanggal
kadaluwarsa lebih awal. Bahan-bahan yang mudah menyerap air disimpan
pada tempat yang kering.
Berdasarkan konsep CPPB menurut BPOM tersebut, UKM Kerupuk
Pambudi perlu melakukan beberapa perbaikan penyimpanan seperti
penumpukan tepung seharusnya tidak terlalu tinggi dan sedikit digeser
agar tidak menyentuh dinding. Peletakan bahan bawang putih dan
ketumbar yang hanya dikemas dengan menggunakan karung seharusnya
diberi alas tambahan agar tidak langsung menyentuh lantai dan disimpan
harus dalam tempat yang kering. Perbaikan pada penyimpanan produk
akhir yaitu seharusnya UKM menyediakan rak sehingga produk dapat
tersusun rapi dan tidak langsung menyentuh lantai. Tempat penyimpanan
juga harus dilakukan pembersihan secara rutin untuk menghindari
serangan hama dan debu yang menumpuk.
2. Penyimpanan Bahan Berbahaya
a. Evaluasi
Bahan berbahaya bagi produk makanan yang digunakan UKM
Kerupuk Pambudi yaitu bahan pembersih dan bahan sanitasi. UKM
menggunakan bahan pembersih obat pel untuk mengepel lantai rumah
pemilik UKM. Penyimpanan obat pel berada jauh dari ruang penyimpanan
bahan baku. Untuk bahan pembersih berupa sabun diletakkan di tempat
pencucian karena digunakan sehari-hari. Penyimpanan bahan berbahaya di
UKM Kerupuk Pambudi sudah sesuai dengan konsep CPPB karena
diletakkan jauh dari produk pangan.
b. Konsep CPPB
Konsep CPPB menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206
(2012), bahan berbahaya seperti sabun pembersih, bahan sanitasi, racun
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serangga, umpan tikus, dan sebagainya harus disimpan dalam ruangan
tersendiri agar tidak mencemari pangan.
3. Penyimpanan Wadah dan Pengemas dan Label Pangan
a. Evaluasi
Penyimpanan wadah di UKM Kerupuk Pambudi diletakkan pada
meja yang terbuat dari semen dan keramik pada ruang terbuka di tempat
penggorengan. Kemasan berupa plastik berukuran besar ini digulung dan
disusun berjejer sesuai dengan nama pembelinya. Tempat penyimpanan
kemasan masih menjadi satu ruangan dengan penyimpanan produk akhir
sebelum terjual. UKM Kerupuk Pambudi tidak memiliki label dalam
kemasannya, sehingga belum memenuhi konsep CPPB pada penyimpanan
wadah pengemasan dan label.
b. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI dalam aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206
Tahun 2012, penyimpanan wadah dan pengemas harus dalam keadaan
rapi, pada tempat yang bersih dan terlindungi supaya ketika digunakan
tidak mencemari produk makanan. Bahan pengemas juga harus disimpan
terpisah dari bahan baku dan produk akhir. Sementara penyimpanan label
pangan harus pada tempat yang bersih dan rapi sehingga ketika digunakan
tidak mencemari produk yang sedang diproduksi.
UKM Kerupuk Pambudi harus melakukan perbaikan berupa
menyimpan kemasan di tempat khusus dan tertutup. UKM bisa
menyediakan rak atau keranjang tertutup pada ruang penggorengan
sebagai wadah kemasan untuk mengurangi risiko kontaminasi dari udara
kemudian kemasan juga harus ditata dengan rapi dan teratur. UKM
Kerupuk Pambudi seharusnya melakukan pembersihan secara rutin pada
wadah pengemasan agar tidak mencemari produk yang akan dikemas.
4. Penyimpanan Peralatan Produksi
a. Evaluasi
Penyimpanan peralatan produksi di UKM Kerupuk Pambudi
diletakkan pada tempat yang berbeda susuai dengan letak pemakaiannya.
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Untuk mesin-mesin produksi berada di ruang produksi dan tidak
mengalami perpindahan tempat. Penyimpanan wadah kayu di ruang
produksi diletakkan pada lantai semen tanpa menggunakan alas. Ember
yang biasanya digunakan untuk menampung air diletakkan di dekat tempat
pencucian peralatan. Timbangan diletakkan di gudang karena jarang
digunakan. Pada peralatan wajan dan alat peniris diletakkan di ruang
penggorengan. Biasanya setelah dicuci, wajan dan alat peniris digantung
di dinding dekat tempat pencucian piring pada ruang penggorengan. Tetapi
terkadang wajan tetap diletakkan diatas tungku dan alat peniris diletakkan
diatas drum penampung minyak yang ditiriskan. Terdapat rak terbuat
stainless steel pada tempat penggorengan tidak digunakan secara
maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, penyimpanan mesin dan
peralatan di UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB.
b. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI menurut aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206
Tahun 2012, penyimpanan mesin dan peralatan produksi yang telah
dibersihkan namun belum digunakan harus diletakkan pada tempat bersih
dan dalam kondisi baik. Peralatan sebaiknya diletakkan menghadap ke
bawah untuk menghindari cemaran debu dan kotoran. Adapun perbaikan
yang perlu dilakukan UKM Kerupuk Pambudi pada penyimpanan
peralatan produksi yaitu peralatan produksi yang sudah dicuci sebaiknya
diletakkan di rak atau lemari tertutup dan peralatan disusun rapi dengan
permukaan menghadap ke bawah agar tidak tercemar dari debu dan
kotoran dari udara.
I. Pengendalian Proses
1. Pengendalian Mutu Bahan Baku
a. Tepung Tapioka
1) Evaluasi
Bahan baku dari kerupuk rambak tapioka adalah tepung tapioka.
Tepung tapioka dapat mengembangkan adonan kerupuk hingga 3 -5
kali lipat dari ukuran awal ketika digoreng (Indaswari, 2007). Tepung
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tapioka yang digunakan oleh UKM Kerupuk Pambudi yaitu tepung
tapioka dengan merek “Cap Teratai”. Tepung tapioka didapatkan dari
daerah Pati yang dikirim langsung ke UKM oleh distributor. Distributor
mengirim sekitar 8 ton tepung setiap bulannya. Dalam satu karung
tepung tapioka memiliki berat 50 kg. Tepung tapioka disimpan dalam
ruangan yang terhindar dari sinar matahari secara langsung. Tepung
tapioka dibeli berdasarkan kebutuhan produksi dan stock tepung yang
ada di tempat penyimpanan. Tepung tapioka yang digunakan oleh
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.21.

Gambar 4.22 Tepung Tapioka
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Tepung tapioka yang baik memiliki karakteristik warna tepung
putih, kadar airnya rendah, tidak terdapat kotoran, dan daya rekat
tapioka tinggi Tepung tapioka berbentuk serbuk halus. Serbuk tepung
tapioka berbentuk semi bulat dengan salah satu bagian ujungnya yang
mengerucut dengan ukuran 5 – 35 µm (Herawati, 2012).
Evaluasi mutu tepung tapioka di UKM Kerupuk Pambudi
dilakukan secara visual dengan mengamati bentuk, bau, warna. dan ada
tidaknya benda asing pada tepung. Hasil pengamatan tepung tapioka
yang digunakan UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Mutu pada Tepung Tapioka
No. Parameter
Standar UKM
Kondisi Aktual
Kerupuk Pambudi
1.
Bentuk
Serbuk halus
Serbuk halus
2.
Bau
Normal, tidak apek
Normal, tidak apek
3.
Warna
Putih khas tapioka
Putih khas tapioka
4.
Benda asing Tidak boleh ada
Tidak ada
Sumber: Hasil Pengamatan
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Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa semua parameter sudah
sesuai dengan Standar UKM Kerupuk Pambudi. Tepung tapioka yang
digunakan dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka memiliki bentuk
serbuk halus, berbau normal, warnanya putih khas tapioka, dan tidak
ada benda asing.
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu pada tepung tapioka digunakan untuk
menjamin kualitas dari tepung tapioka yang digunakan pada UKM
Kerupuk Pambudi agar tetap baik. Pengendalian mutu pada tepung
tapioka dilakukan dengan pengecekan dan pemilihan tepung terigu
secara visual meliputi bentuk tepung tapioka serbuk halus, baunya
normal, memiliki warna putih khas tapioka, dan tidak terdapat benda
asing. Untuk menjaga mutu, tepung tapioka harus disimpan pada tempat
terutup, kering dan tidak lembap, serta selalu dijaga kebersihan tempat
penyimpanannya. Spesifikasi dan pengendalian mutu tepung tapioka
dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Tepung Terigu
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bentuk
Serbuk
Memilih tepung Apabila
tapioka yang
menggumpal, maka
sesuai standar
tepung tidak
UKM
digunakan atau
diganti yang baru
Bau
Normal
- Memilih
Apabila bau tidak
tepung tapioka normal atau bau
yang berbau
apek, maka tepung
normal
tidak digunakan atau
- Menyimpan di diganti dengan
wadah tertutup tepung baru dan
pada tempat
evaluasi terkait
kering
penyimpanan
Warna
Putih
- Memilih
Apabila warna tidak
khas
tepung yang
normal, maka tidak
tapioka
berwarna
digunakan atau
putih khas
diganti dengan
tapioka
tepung baru dan
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Tabel 4.2 (lanjutan)
Parameter
Batas
Kritis

Benda asing

Tidak
ada

Tindakan
Pengendalian
- Menyimpan di
wadah tertutup
pada tempat
kering
- Memilih
tepung yang
bersih dan
tidak ada
benda asing
- Melakukan
pengamatan
visual sebelum
digunakan
- Menyimpan di
wadah bersih
dan kering

Tindakan Koreksi
evaluasi terkait
penyimpanan

Apabila ada benda
asing, maka
dilakukan
pengayakan hingga
tidak ada benda
asing dan evaluasi
terkait penyimpanan

Tepung tapioka yang digunakan oleh UKM Kerupuk Pambudi
sudah memenuhi persyaratan standar sesuai dengan SNI Tepung
Tapioka. Sebaiknya pemilik UKM tetap memilih dan membeli tepung
tapioka secara teliti sehingga mendapatkan tepung dengan kualitas yang
baik. Pengendalian tepung tapioka dilakukan berdasarkan parameter
bentuk, bau, warna, benda asing. Batas kritis yang digunakan yaitu
tepung tapioka memiliki bentuk serbuk halus, berbau normal, berwarna
putih khas tapioka, dan bebas dari benda asing maupun serangga.
Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu memilih dan membeli
tepung terigu sesuai standar UKM, melakukan pengecekan visual
terhadap benda asing, serta menyimpan dalam wadah yang kering,
bersih, dan tertutup. Sedangkan tindakan koreksi yang dilakukan
apabila ditemukan tepung tapioka yang tidak sesuai standar adalah
mengganti tepung yang baru dan melakukan pengayakan jika
ditemukan benda asing serta mengevaluasi terkait penyimpanan.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
106

b. Tepung Terigu
1) Evaluasi
Tepung terigu juga menjadi bahan baku pengolahan kerupuk
rambak tapioka sebagai pengikat bahan-bahan dan membentuk struktur
kerupuk. Hanya saja penggunaan tepung terigu lebih sedikit jumlahnya
dibandingkan tepung tapioka. Peran tepung terigu dalam pengolahan
kerupuk yaitu untuk membentuk adonan agar mudah dibentuk,
mengikat bahan-bahan lain, dan membentuk tekstur (Koswara, 2009).
Tepung terigu yang digunakan oleh UKM Kerupuk Pambudi
yaitu tepung terigu dengan merek “Tegu” yang diproduksi oleh PT.
Pundi Kencana. Dalam satu karung tepung terigu memiliki berat 25 kg.
Tepung terigu ini sudah memiliki logo SNI dan logo halal sehingga
terjamin keamanannya. UKM Kerupuk Pambudi membeli tepung terigu
dari Pasar Jatirogo. Banyaknya pembelian berdasarkan kebutuhan
produksi dan stock tepung yang ada di tempat penyimpanan. Tepung
terigu yang digunakan oleh UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada
Gambar 4.22.

Gambar 4.23 Tepung Terigu
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Tepung terigu yang digunakan dalam pengolahan kerupuk yaitu
jenis protein rendah karena mengandung sedikit gluten dan sulit
menyerap air, sehingga kerupuk menjadi renyah (Koswara, 2009).
Terigu berbentuk tepung atau serbuk halus yang berasal dari biji
penghalusan biji gandum. Warna putih pada terigu berasal dari proses
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bleaching (pemutihan) pada proses penepungan. Tepung terigu
memiliki aroma yang khas terigu (Aptindo, 2012).
Evaluasi mutu tepung terigu di UKM Kerupuk Pambudi
dilakukan pengamatan secara visual berdasarkan bentuk, bau, dan
warna serta ada tidaknya benda asing pada tepung terigu. Hasil
pengamatan tepung terigu yang digunakan UKM Kerupuk Pambudi
dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Mutu pada Tepung Terigu
No.
Parameter
Standar UKM
Kondisi Aktual
Kerupuk Pambudi
1.
Bentuk
Serbuk halus
Serbuk halus
2.
Bau
Normal, tidak apek
Normal, tidak apek
3.
Warna
Putih, khas terigu
Putih, khas tapioka
4.
Benda asing
Tidak ada
Tidak ada
Sumber: Hasil Pengamatan
Berdasarkan Tabel 4.3 semua parameter yang diamati pada terigu
dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka, sudah sesuai dengan
Standar UKM Kerupuk Pambudi. Tepung terigu yang digunakan di
UKM Kerupuk Pambudi memiliki bentuk serbuk halus, berbau normal
(tidak apek), warnanya putih khas terigu, dan tidak ada benda asing.
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu yang dilakukan pada tepung terigu yaitu
dengan memilih tepung terigu yang berkualitas baik. Pemilihan tepung
terigu juga merupakan terigu yang sudah memiliki izin edar dan sesuai
standar yang telah ditetapkan UKM. Pengendalian mutu pada tepung
terigu dilakukan dengan pengecekan dan pemilihan tepung terigu
secara visual meliputi bentuk tepung tapioka serbuk halus, baunya
normal, memiliki warna putih khas terigu, dan tidak terdapat benda
asing. Untuk menjaga mutu, tepung terigu harus disimpan pada tempat
bersih, terutup, dan kering, serta selalu dijaga kebersihan tempat
penyimpanannya. Spesifikasi dan pengendalian mutu tepung terigu
dapat dilihat pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Tepung Terigu
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bentuk
Serbuk
Memilih tepung
Apabila tidak
terigu yang sesuai berbentuk serbuk
standar UKM
atau menggumpal,
maka tepung tidak
digunakan atau
diganti dengan
tepung baru
Bau
Normal
- Memilih tepung Apabila bau tidak
terigu yang
normal atau berbau
berbau normal
apek, maka diganti
- Menyimpan di
dengan tepung baru
wadah tertutup
dan evaluasi terkait
pada tempat
penyimpanan
kering
Warna
Putih
- Memilih terigu Apabila warna
khas
yang berwarna
tidak putih khas
terigu
putih khas
terigu, maka tidak
terigu
digunakan atau
- Menyimpan di
diganti dengan
wadah tertutup
tepung baru dan
pada tempat
evaluasi terkait
kering
penyimpanan
Benda asing Tidak
- Memilih tepung Apabila ada benda
ada
terigu yang
asing, maka
bersih dan tidak dilakukan
ada benda asing pengayakan hingga
- Melakukan
tidak ada benda
pengamatan
asing dan evaluasi
visual sebelum
terkait
digunakan
penyimpanan
- Menyimpan di
wadah bersih
dan tertutup
Berdasarkan Tabel 4.4, tepung terigu yang digunakan oleh UKM
Kerupuk Pambudi telah memenuhi persyaratan standar sesuai dengan
SNI Tepung Terigu. Sebaiknya pemilik UKM tetap memilih dan
membeli tepung terigu dengan kualitas yang baik. Pengendalian tepung
terigu dilakukan berdasarkan parameter bentuk, bau, warna, dan ada
tidaknya benda asing. Batas kritis yang digunakan yaitu tepung terigu
memiliki bentuk serbuk, berbau normal, berwarna putih khas terigu,
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dan bebas dari benda asing. Tindakan pengendalian yang dilakukan
yaitu memilih dan membeli tepung terigu sesuai standar UKM,
melakukan pengecekan visual terhadap benda asing, serta menyimpan
dalam wadah yang kering, bersih, dan tertutup. Sedangkan tindakan
koreksi yang dilakukan apabila ditemukan tepung terigu yang tidak
sesuai standar adalah mengganti tepung yang baru dan melakukan
pengayakan jika ditemukan benda asing serta mengevaluasi terkait
penyimpanan.
c. Penyedap Rasa
1) Evaluasi
Bahan penguat rasa dipakai untuk memberikan rasa yang lebih
kuat dan penggunaannya praktis. Penggunaan penyedap rasa bisa
menambah

cita

rasa

dan

membuat

makanan

lebih

awet

(Winarno, 2007). UKM Kerupuk Pambudi menggunakan micin
penguat rasa merek Moto cap Mobil dari PT Rena Djaja. UKM
membeli penyedap rasa Moto cap Mobil dari Pasar Jatirogo. Dalam satu
kemasan penyedap rasa Moto cap Mobil memiliki berat 250 gram.
Penyimpanan penyedap rasa diletakkan dalam plastik pada ruangan
yang kering, bersih, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung
di rumah pemilik UKM. Penyedap rasa yang digunakan oleh UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.23.

Gambar 4.24 Bumbu Penyedap Rasa
Sumber: Dokumentasi Pengamatan
Evaluasi mutu penyedap rasa di UKM Kerupuk Pambudi
dilakukan pengamatan secara visual. Pengamatan bumbu penyedap rasa
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di UKM Kerupuk Pambudi tersebut dilihat berdasarkan parameter bau
dan kenampakan. Dari hasil pengamatan, evaluasi penyedap rasa di
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Tabel 4.5
Tabel 4.5 Hasil Pengamatan Mutu pada Penyedap Rasa
No. Parameter
Standar UKM Kerupuk Kondisi Aktual
Pambudi
1.
Bau
Normal
Normal
2.
Kenampakan Kering, tidak ada kotoran Kering, tidak ada
kotoran
Sumber: Hasil Pengamatan
Berdasarkan Tabel 4.5 semua parameter yag diamati pada
penyedap rasa dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka sudah sesuai
dengan Standar UKM Kerupuk Pambudi. Penyedap rasa yang
digunakan di UKM memiliki bau normal dan kenampakannya kering
serta tidak terdapat kotoran.
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu pada bumbu penyedap rasa memiliki peran
dalam pembentukan cita rasa pada olahan kerupuk rambak tapioka.
Oleh sebab itu, penggunaan bumbu penyedap rasa harus sesuai dengan
standar yang telah ditentukan UKM Kerupuk Pambudi. Spesifikasi dan
pengendalian mutu penyedap rasa untuk perbaikan dapat dilihat pada
Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Penyedap Rasa
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bau
Normal,
- Memilih
Apabila bau tidak
tidak
penyedap
normal, maka diganti
berbau
rasa yang
dengan bumbu
berbau
penyedap baru dan
mormal
dilakukan evaluasi
- Menyimpan penyimpanan
pada tempat
kering dan
bersih
Kenampakan Kering,
Menyimpan
Apabila bentuk
tidak ada
pada tempat
butiran menggumpal
kotoran
kering dan
dan terdapat kotoran,
bersih
maka dilakukan
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Tabel 4.6 (lanjutan)
Parameter
Batas
Kritis

Tindakan
Pengendalian

Tindakan Koreksi
penghancuran agar
berbentuk serbuk lagi,
evaluasi terkait
penyimpanan dan
diganti dengan
bumbu penyedap baru

Pengendalian mutu penyedap rasa yang dilakukan yaitu
menggunakan penyedap rasa yang sudah terjamin mutunya, salah
satunya memiliki standar sesuai dengan yang telah ditetapkan UKM
Kerupuk Pambudi. Spesifikasi dan pengendalian mutu penyedap rasa
dilakukan berdasarkan dua parameter yaitu bau dan kenampakan. Batas
kritis bumbu penyedap rasa yaitu berbau normal atau tidak berbau, dan
kenampakannya kering, serta tidak terdapat kotoran. Tindakan
pengendalian yang dilakukan adalah menyimpan penyedap rasa pada
tempat yang kering, bersih, dan terhindar dari sinar matahari secara
langsung. Jika penyedap rasa yang digunakan tidak memenuhi batas
kritis, maka perlu tindakan koreksi yaitu evaluasi penyimpanan, tidak
menggunakan penyedap rasa atau mengganti dengan penyedap rasa
baru, dan apabila terdapat gumpalan bisa dihancurkan hingga berbentuk
serbuk lagi.
d. Garam
1) Evaluasi
Penggunaan garam digunakan sebagai bahan tambahan yang
dapat meningkatkan cita rasa pada kerupuk. Selain itu, fungsi
penambahan garam juga dapat mempertahankan ikatan struktur gluten
sehingga adonan lebih elastis (Koswara, 2009). UKM menggunakan
garam kasar atau garam krosok yang mempunyai warna putih dan
berwarna asin. Garam yang dibeli dikemas dalam kemasan karung yang
setiap karungnya memuat sekitar 25 kg. Garam yang digunakan UKM
Kerupuk Pambudi didapatkan dari Pasar Jatirogo bersama dengan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
112

bahan lainnya. garam yang digunakan oleh UKM Kerupuk Pambudi
dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.25 Garam
Sumber: Dokumentasi Pengamatan
Garam krosok berbentuk kristal dengan ukuran lebih besar
daripada garam dapur. Warnanya lebih kecokelatan daripada garam
dapur karena terdapat bahan pengotor (Sumada dkk., 2016). Garam
krosok memiliki rasa lebih asin dan lebih kuat serta harganya lebih
murah

dibandingkan

dengan

garam

konsumsi

beryodium

(Widiyatni dkk., 2016).
Sebelum digunakan, garam pada UKM Kerupuk Pambudi diuji
terlebih dahulu secara organoleptik dengan parameter bentuk, warna,
rasa, dan ada tidaknya benda asing. Hasil pengamatan mutu Garam
dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Mutu pada Garam
No. Parameter
Standar UKM
Kondisi Aktual
Kerupuk Pambudi
1.
Bentuk
Butiran
Butiran kasar
2.
Warna
Putih
Putih gelap atau
kecokelatan
3.
Rasa
Asin
Asin
4.
Benda asing Tidak ada
Tidak ada
Sumber: Hasil Pengamatan
Berdasarkan Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Mutu pada Garam yang
digunakan UKM Kerupuk Pambudi memiliki bentuk kristal dengan
butiran yang besar, warna putih gelap atau kecokelatan, rasanya asin,
dan ada sedikit benda asing yaitu batu kecil atau kerikil. Hal tersebut
menandakan bahwa garam yang digunakan UKM sudah sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
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2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu dilakukan untuk mendapatkan garam yang
berkualitas dengan cara melakukan pemilihan pada garam yang sesuai
standar saat pembelian. Pengendalian mutu pada garam juga meliputi
tindakan pengendalian dan tindakan koreksi. Tindakan pengendalian
dilakukan untuk mencapai standar mutu sedangkan tindakan koreksi
dilakukan jika kondisi garam tidak sesuai atau melebihi batas kritis
yang telah ditentukan. Spesifikasi dan pengendalian mutu garam dapat
dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Garam
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bentuk
Butiran
Memilih bentuk
Apabila bentuk
garam yang sesuai garam butirannya
standar UKM
besar dan
menggumpal, maka
dihancurkan dulu.
Jika perlu tidak
digunakan dan
mengganti dengan
garam baru
Warna
Putih
- Memilih warna
- Apabila warna
garam yang
garam tidak putih,
sesuai standar
maka tidak
UKM saat
menggunakan
pembelian
garam tersebut dan
- Menyimpan pada
mengganti dengan
wadah bersih,
garam baru serta
kering dan
evaluasi terkait
tertutup
penyimpanan
Rasa
Asin
Memilih rasa
Apabila rasa tidak
garam yang sesuai asin, maka tidak
standar UKM saat digunakan dan
pembelian
diganti dengan garam
baru
Benda
Tidak
- Memilih garam
Apabila terdapat
asing
ada
yang bersih dan benda asing, maka
tidak ada benda dilakukan pemisahan
terhadap benda asing
asing
tersebut dan evaluasi
- Melakukan
pengamatan
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Tabel 4.8 (lanjutan)
Parameter
Batas
Kritis

Tindakan
Pengendalian
visual sebelum
digunakan
- Menyimpan di
wadah bersih
dan tertutup

Tindakan Koreksi
terkait
penyimpanannya

Berdasarkan Tabel 4.8 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Garam ditetapkan parameter dan batas kritisnya yaitu berbentuk
butiran, warnanya putih, rasanya asin, dan tidak terdapat kotoran.
Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu memilih garam yang
sesuai standar ketika pembelian. Untuk menjaga mutu, garam disimpan
pada tempat yang kering, bersih, dan tertutup sehingga dapat
meminimalisir adanya kotoran. Tindakan koreksi yang dilakukan yaitu
dengan tidak menggunakan garam yang tidak sesuai standar dan
mengganti garam yang baru, serta mengevaluasi penyimpanan garam.
e. Air
1) Evaluasi
Air dalam pengolahan kerupuk berfungsi sebagai pembentuk
tekstur kerenyahan, kenampakan, dan rasa pada makanan. Air yang
digunakan dalan proses pembuatan produk pangan harus bersih dan
aman dikonsumsi (Winarno, 2007). Penggunaan air di UKM Kerupuk
Pambudi dalam proses pengolahan kerupuk rambak tapioka untuk
pencampuran bahan-bahan pada pembuatan adonan, untuk pengukusan,
dan pengovenan. Selain itu, air digunakan untuk mencuci bawang putih
sebelum dihaluskan. Air di UKM Kerupuk Pambudi berasal dari air
sumur, dialirkan menggunakan kran, dan diambil menggunakan ember
plastik. Air yang digunakan untuk mencampur adonan akan direbus
terlebih dahulu hingga mendidih. Air yang ditampung dalam ember
pada UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.25.
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Gambar 4.26 Air di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Syarat-syarat air bersih menurut Sutomo (2006) yaitu air tidak
memiliki bau, warna, dan rasa, tidak menimbulkan kebusukan pada
jenis makanan yang diolah, serta tidak boleh mengganggu kesehatan
konsumen. Evaluasi mutu air di UKM Kerupuk Pambudi dilakukan
dengan cara organoleptik menggunakan parameter bau, rasa, aroma,
dan benda asing. Kondisi aktual air di UKM Kerupuk Pambudi
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan UKM. Hasil
pengamatan mutu air di UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada
Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Hasil Pengamatan Mutu pada Air
No. Parameter
Standar UKM Kerupuk
Pambudi
1.
Aroma
Tidak beraroma
2.
Warna
Jernih, bening
3.
Rasa
Normal
4.
Benda asing Tidak ada
Sumber: Hasil Pengamatan

Kondisi Aktual
Tidak beraroma
Jernih, bening
Tidak berasa atau
normal
Tidak ada

Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil Pengamatan Mutu pada Air, kondisi
air di UKM Kerupuk Pambudi tidak beraroma, berwarna bening atau
jernih, tidak berasa, dan tidak ada benda asing. Hal ini sudah sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh UKM.
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu di UKM Kerupuk Pambudi untuk menjamin
mutu air sebelum digunakan dalam produksi kerupuk rambak tapioka.
Pengendalian mutu dilakukan dengan pengecekan secara organoleptik
yaitu melihat kondisi warna, aroma, rasa, dan ada tidaknya benda asing.
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Setelah itu dilakukan evaluasi terkait tindakan pengendalian dan
tindakan koreksi. Spesifikasi dan pengendalian mutu air di UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Air
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Aroma
Tidak
Mengecek
Apabila air memiliki
beraroma
bau air
aroma tidak normal,
sebelum
maka tidak digunakan
digunakan
pada proses produksi
Warna
Jernih,
Mengecek air Apabila air memiliki
bening
secara visual
warna menyimpang,
maka tidak digunakan
pada proses produksi
Rasa
Tidak
Mengecek
Apabila air memiliki
berasa
rasa air
rasa tidak normal,
dengan cara
maka tidak digunakan
dicicipi
pada proses produksi
Benda asing Tidak ada Mengecek air Apabila air terdapat
secara visual
benda asing, maka
dilakukan filtrasi
dengan menyaring air
atau jika perlu diganti
dengan air baru
Berdasarkan Tabel 4.10 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Air,
menggunakan empat parameter dengan batas kritis yaitu air tidak
beraroma, berwarna jernih atau bening, tidak memiliki rasa, dan tidak
ada benda asing. Tindakan pengendalian yang dilakukan adalah dengan
pengecekan air secara organoleptik dengan mencium dan mencicipi air
yang akan digunakan serna secara visual melihat warna dan ada
tidaknya benda asing pada air. Tindakan koreksi yang perlu dilakukan
jika keadaan air menyimpang dari batas kritis adalah melakukan filtrasi
pada air yang terdapat benda asing dan tidak menggunakan air yang
menyimpang pada proses produksi.
f. Minyak Goreng
1) Evaluasi
Minyak goreng merupakan bahan yang digunakan untuk
menggoreng kerupuk. Minyak goreng menjadi media pengantar panas,
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menambah rasa gurih, dan meningkatkan kadar kalori pada produk
pangan yang diolah (Marsigit dkk., 2011). Minyak juga dapat
mempengaruhi tekstur kerenyahan pada kerupuk (Ilmi dkk., 2015).
UKM Kerupuk Pambudi membeli minyak goreng curah belum
bermerek yang didapatkan dari Pasar Jatirogo. Minyak goreng
disimpan dalam jerigen berwarna hijau dengan ukuran sekitar 30 liter.
Minyak goreng dalam jerigen diletakkan di lantai yang tidak beralas
pada ruang penggorengan. Minyak goreng yang digunakan oleh UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.26.

Gambar 4.27 Minyak Goreng
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Menurut (Noriko dkk., 2012), salah satu indikator yang dapat
menentukan kualitas minyak goreng dapat dilihat dari warna dan
baunya. Minyak goreng yang baik memiliki warna kuning, jernih, dan
tidak berbau tengik. Evaluasi mutu minyak goreng yang digunakan oleh
UKM Kerupuk Pambudi dilakukan pemilihan minyak goreng yang
sesuai dengan standar. Hasil pengamatan minyak goreng yang
digunakan dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka dapat dilihat
pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Hasil Pengamatan Mutu Minyak Goreng
No. Parameter
Standar UKM Kerupuk Kondisi Aktual
Pambudi
1.
Bau
Normal
Normal
2.
Warna
Normal
Normal, kuning
Sumber: Hasil Pengamatan
Berdasarkan Tabel 4.11, Setelah itu, diketahui bahwa kondisi
aktual minyak goreng berbau normal dan berwarna normal yaitu
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berwarna kuning. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan
yaitu menggunakan standar dari UKM Kerupuk Pambudi sendiri.
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu minyak goreng perlu dilakukan agar
mendapatkan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengendalian
mutu pada minyak goreng meliputi tindakan pengendalian dan tindakan
koreksi, tindakan pengendalian dilakukan untuk mencapai standar mutu
sedangkan tindakan koreksi dilakukan apabila hasil proses melebihi
atau tidak sesuai dengan batas kritis yang ditetapkan. Spesifikasi dan
pengendalian mutu minyak goreng yang dapat dilakukan pada UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Minyak Goreng
Parameter Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bau
Normal - Memilih minyak Apabila bau tidak
goreng yang
normal atau tengik,
berbau normal
maka minyak tidak
sesuai standar
digunakan dan
UKM
diganti dengan
- Menyimpan pada minyak goreng baru,
wadah tertutup
serta dilakukan
rapat, bersih,
evaluasi
kering, dan
penyimpanan.
terhindar dari
sinar matahari
langsung
Warna
Normal, - Memilih minyak Apabila warna tidak
kuning
normal atau terlalu
goreng yang
berwarna normal gelap dan terdapat
endapan, maka
sesuai standar
minyak tidak
UKM
- Menyimpan pada digunakan dan
diganti dengan
wadah tertutup
minyak goreng baru,
rapat, bersih,
serta dilakukan
kering, dan
evaluasi
terhindar dari
penyimpanan
sinar matahari
langsung
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Berdasarkan Tabel 4.12 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Minyak Goreng dilakukan pengecekan pada parameter bau dan warna.
Apabila bau minyak tidak normal atau berbau tengik, maka minyak
seharusnya tidak digunakan dan diganti dengan minyak yang baru
kemudian dilakukan evaluasi pada penyimpanannya. Apabila minyak
goreng berwarna tidak normal atau terlalu gelap dan terdapat endapan,
maka minyak seharusnya tidak digunakan dan diganti dengan minyak
yang baru kemudian dilakukan evaluasi pada penyimpanannya.
g. Bawang Putih
1) Evaluasi
Bawang putih digunakan untuk memberikan rasa dan aroma pada
kerupuk rambak tapioka. Bawang putih yang digunakan di UKM
Kerupuk Pambudi dibeli dari Pasar Jatirogo. Bawang dibeli dalam
karung dengan merek “Bawang Kita”. Sebelum digunakan, bawang
putih akan dikupas kulitnya lebih dahulu dan dicuci, kemudian bawang
putih diblender hingga halus. Bawang putih pada UKM Kerupuk
Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.27.

Gambar 4.28 Bawang Putih
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Karakteristik fisik bawang putih memilik bentuk umbi flat globe
dengan warna putih kekuningan. Bawang putih yang digunakan dalam
proses pengolahan produk makanan pada umumnya menggunakan
bawang yang sudah tua (Moulia dkk., 2018). UKM Kerupuk Pambudi
sendiri memilih bawang putih yang sudah tua karena memiliki aroma
dan cita rasa yang lebih kuat. Dalam satu karung bawang putih, terdapat
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varietas yang sama. Pada bawang putih yang digunakan UKM Kerupuk
Pambudi dilakukan pemilihan bawang putih sesuai dengan standar
UKM. Evaluasi mutunya menggunakan parameter tingkat ketuaan,
kekeringan, dan kotoran. Hasil pengamatan bawang putih pada UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Hasil Pengamatan Mutu Bawang Putih
No. Parameter
Standar UKM Kerupuk
Pambudi
1.
Tingkat
Tua
ketuaan
2.
Kekeringan
Kering simpan
3.
Kotoran
Tidak ada
Sumber: Hasil Pengamatan

Kondisi Aktual
Tua
Kering
Tidak ada

Berdasarkan Tabel 4.13 Hasil Pengamatan Mutu Bawang Putih
yang digunakan UKM Kerupuk Pambudi memiliki umur bawang tua,
kering saat disimpan, dan tidak terdapat kotoran. Penggunaan bawang
putih pada UKM Kerupuk Pambudi sudah sesuai dengan standar
standar yang telah ditetapkan UKM sendiri.
2) Konsep CPPB
Diperlukan pengendalian mutu pada bawang putih karena
penggunaannya sangat mempengaruhi rasa dari kerupuk rambak
tapioka. Pengendalian mutu pada bawang putih dilakukan dengan
pemilihan bawang sesuai dengan standar UKM. Pengendalian mutu
pada bawang putih meliputi tindakan pengendalian dan tindakan
koreksi, tindakan pengendalian dilakukan untuk mencapai standar mutu
sedangkan tindakan koreksi dilakukan apabila hasil proses melebihi
atau tidak sesuai dengan batas kritis yang ditetapkan. Spesifikasi dan
pengendalian mutu bawang putih dapat dilihat pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Minyak Goreng
Parameter Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Tingkat
Normal, Memilih
Apabila terlalu tua atau
ketuaan
kuning bawang putih
busuk, maka bawang
yang tua
tidak digunakan dan
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Tabel 4.14 (lanjutan)
Parameter Batas
Kritis

Tindakan
Pengendalian

Kekeringan Kering
simpan

Menyimpan
pada tempat
yang kering

Kotoran

- Mengupas
kulit bawang
dan mencuci
sebelum
digunakan
- Menyimpan
pada tempat
yang bersih

Tidak
ada

Tindakan Koreksi
diganti dengan yang baru
Apabila terlalu kering
atau keriput, maka
bawang digunakan untuk
keperluan rumah tangga
dan menggunakan
bawang putih yang baru
Apabila terdapat kotoran,
maka dilakukan
pencucian kembali
bawang dan wadahnya

Berdasarkan Tabel 4.14 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Bawang yang bisa dilakukan oleh UKM Kerupuk Pambudi yaitu
membeli bawang putih dengan kualitas baik, kemudian disimpan dalam
tempat yang kering dan bersih. Perlu dilakukan pemilihan bawang putih
yang usia bawang putih yang cukup tua, kering, dan tidak terdapat
kotoran. Apabila bawang putih terlalu tua atau busuk, maka bawang
putih tidak digunakan dan diganti dengan yang baru. Apabila bawang
putih terlalu kering atau keriput, maka bisa digunakan sebagai
keperluan rumah tangga dan mengganti dengan bawang yang baru.
Apabila terdapat kotoran, maka dilakukan pencucian kembali pada
bawang dan wadahnya.
h. Ketumbar
1) Evaluasi
Ketumbar digunakan untuk meningkatkan cita rasa kerupuk.
Ketumbar yang digunakan oleh UKM Kerupuk Pambudi dibeli di toko
yang berada pada Pasar Jatirogo. Ketumbar yang dipilih oleh UKM
yaitu ketumbar dengan warna cokelat gelap yang memiliki rasa lebih
tajam dan tidak menggunakan bahan pemutih kimia. Dalam sekali
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pembelian, UKM akan membeli ketumbar sebanyak 25 kg. ketumbar
diletakkan pada wadah karung. Penggunaan 25 kg ketumbar dalam
pengolahan kerupuk rambak tapioka akan habis kurang dari sebulan.
Sebelum digunakan, ketumbar akan diselep di Desa Paseyan. Ketumbar
pada UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.28.

Gambar 4.29 Ketumbar yang sudah diselep
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Ketumbar memiliki bentuk bulat kecil dengan warna kecokelatan.
Aroma ketumbar sangat kuat dan tajam seperti lada berasal dari minyak
atsiri (Mutiasari, 2018). Standar ketumbar yang ditetapkan UKM
sendiri memliki bentuk bulat kecil dengan memilih warna kecokelatan
yang cenderung gelap karena dirasa aroma dan rasanya lebih kuat
dibandingkan dengan ketumbar yang berwarna cokelat terang.
Evaluasi mutu ketumbar yang digunakan oleh UKM Kerupuk
Pambudi dilakukan pengamatan secara visual seperti warna, bentuk,
aroma, dan kotoran. Hasil pengamatan ketumbar yang digunakan dalam
pengolahan kerupuk rambak tapioka dapat dilihat pada Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Hasil Pengamatan Mutu Ketumbar
No. Parameter
Standar UKM Kerupuk
Pambudi
1.
Bentuk
Bulat kecil
2.
Warna
Kecokelatan
3.
Aroma
Aroma tajam
4.
Kotoran
Tidak ada
Sumber: Hasil Pengamatan

Kondisi Aktual
Bulat kecil
Cokelat tua
Aroma tajam
Tidak ada

Berdasarkan Tabel 4.15 Hasil Pengamatan Mutu Ketumbar
kondisi aktual ketumbar pada UKM Kerupuk Pambudi yaitu berbentuk
bulat kecil, berwarna cokelat tua, aromanya tajam, dan tidak terdapat
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kotoran. Ketumbar yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan UKM Kerupuk Pambudi sendiri.
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu perlu dilakukan pada ketumbar agar memilih
dan menggunakan ketumbar berkualitas baik dalam proses pengolahan
kerupuk rambak tapioka. Di UKM Kerupuk Pambudi sendiri, ketumbar
menjadi hal yang penting dalam membuat cita rasa pada kerupuk
rambak itu sendiri. Dalam pemilihan ketumbar perlu dilakukan
pemilihan bentuk, warna, aroma, dan ada tidaknya kotoran pada
ketumbar yang sesuai dengan standar. Kemudian dilakukan evaluasi
prosedur pengendalian dan tindakan koreksi yang perlu dilakukan.
Untuk menjaga kualitas ketumbar, makan harus disimpan pada tempat
kering dan bersih. Spesifikasi dan pengendalian mutu ketumbar dapat
dilihat pada Tabel 4.16.
Tabel 4.16 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Ketumbar
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan
Kritis
Pengendalian
Koreksi
Bentuk
Bulat kecil
Memilih
Apabila bentuk
ketumbar yang
tidak bulat kecil,
berbentuk bulat maka tidak
kecil ketika
digunakan dan
pembelian
diganti yang baru
Warna
Kecokelatan Memilih
Apabila warna
ketumbar yang
tidak cokelat atau
berwarna
putih, maka tidak
kecokelatan
digunakan dan
ketika
diganti yang baru
pembelian
Aroma
Aroma
Memilih
Apabila aroma
tajam
ketumbar yang
tidak tajam, maka
beraroma tajam tidak digunakan
ketika
dan diganti yang
pembelian
baru
Kotoran
Tidak ada
- Melakukan
Apabila terdapat
kotoran, makan
pengamatan
dilakukan
visual
penyortiran
sebelum
ketumbar dan
digunakan
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Tabel 4.16 (lanjutan)
Parameter
Batas
Kritis

Tindakan
Pengendalian
- Menyortir
ketumbar
yang bersih
- Menyimpan
pada wadah
kering, bersih
tertutup

Tindakan
Koreksi
evaluasi
penyimpanannya

Tindakan pengendalian mutu pada ketumbar yang digunakan oleh
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilakukan dengan cara pengecekan
secara visual dan organoleptik ketika membeli ketumbar. Ketumbar
harus memiliki bentuk biji kecil-kecil, berwarna kecokelatan, aromanya
tajam, dan tidak terdapat kotoran. Pengecekan bertujuan untuk
mendapatkan ketumbar dengan kualitas yang baik dalam proses
pengolahan kerupuk rambak tapioka. Tindakan koreksi yang dilakukan
apabila terdapat ketumbar yang tidak sesuai dengan standar bentuk,
warna, dan aroma, ketumbar tidak akan digunakan dan diganti dengan
yang baru. Sedangkan bila terdapat kotoran pada ketumbar, perlu
dilakukan penyortiran pada ketumbar yang tidak bersih. Perbaikan yang
perlu dilakukan oleh UKM yaitu seharusnya ketumbar disimpan dalam
wadah yang bersih, kering, dan tertutup sehingga kualitas ketumbar
dapat terjaga.
2. Pengendalian Mutu Proses
Proses produksi pengolahan kerupuk rambak tapioka pada UKM
Kerupuk Pambudi sangat mempengaruhi proses akhir pada kualitas produk
akhir yang dihasilkan. Apabila proses produksi yang dilakukan tidak benar,
maka akan menurunkan kualitas produk akhir. Oleh sebab itu, perlu adanya
pengendalian mutu pada proses produksi agar produk akhir yang dihasilkan
memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Proses produksi kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi
dilakukan pada setiap hari Senin hingga Sabtu. Untuk hari Minggu dan hari
libur nasional, UKM akan libur produksi. Dalam satu kali produksi kerupuk
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rambak tapioka, UKM menggunakan sekitar 85 kg tepung tapioka dan 15 kg
tepung terigu. Bahan tambahan lain yang diperlukan yaitu garam, penyedap
rasa, bawang putih, air, dan ketumbar, sedangkan bahan untuk menggoreng
kerupuk menggunakan minyak goreng. Dalam konsep CPPB P-IRT menurut
BPOM RI Tahun 2012, bahwa proses produksi pangan di IRT atau di UKM
harus ditetapkan standar bakunya, bagan alir atau alur proses harus jelas, dan
menerapkan bagan alir proses yang telah ditetapkan sebagai standar dalam
setiap hari produksi. Diagram alir proses produksi kerupuk rambak tapioka di
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.29.
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Air panas 15 liter, tepung tapioka ± 7,5 kg dan tepung
terigu ± 15 kg

Bawang putih halus 1,25 kg,
Ketumbar 1 kg,
Penyedap rasa Moto 0,75 kg,
Garam 1,1 kg,
Air panas 100 liter

Pencampuran hingga homogen
Penambahan
Pengadukan atau pembuburan

Tepung tapioka 77,5 kg

Pengadukan hingga adonan kalis
Pencetakan dengan mesin dengan bentuk persegi ± 5 x 5
cm dan ketebalan ± 1 mm
Pengukusan pada suhu ± 90-100 oC selama 3 menit
Pengeringan dengan oven besar pada suhu ± 160 oC selama
2,5 jam
Pengeringan dengan oven kecil pada suhu ± 90-100 oC
selama 3 menit
4 menit

Minyak goreng 60 kg

Penggorengan pada suhu 180 oC hingga kerupuk berwarna
kekuningan
Kerupuk rambak tapioka
Penirisan
Pengemasan

Gambar 4.30 Diagram Air Proses Pembuatan Kerupuk Rambak Tapioka di
UKM Kerupuk Pambudi
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Berdasarkan diagram alir tersebut, evaluasi pengendalian mutu dan
konsep CPPB untuk proses produksi kerupuk rambak tapioka di UKM
Kerupuk Pambudi sebagai berikut:
a. Persiapan Bahan Baku
1) Evaluasi
Tahap pertama dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka adalah
persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku dilakukan oleh karyawan
UKM Kerupuk Pambudi pada pukul 06.00 WIB. Bahan-bahan yang
digunakan dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka adalah, 85 kg
tepung tapioka, 15 kg tepung terigu, 115 liter air, 0,75 kg penyedap rasa
Moto, 1 kg garam, 2 jerigen minyak goreng atau setara dengan 60 kg,
1,25 kg bawang putih halus, dan 1 kg ketumbar. Bahan-bahan yang
digunakan sebagian didatangkan langsung oleh distributor, sebagian
lagi dibeli di Pasar Jatirogo.
Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, perlu
dilakukan penyortiran dan pemilihan bahan baku saat pembelian dari
pemasok agar mutu bahan olahan pangan yang akan diproduksi tetap
terjaga. Bahan baku yang akan digunakan harus dipastikan dalam
kondisi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dengan cara
pengecekan secara visual seperti warna, bau, bentuk, dan ada tidaknya
benda asing. Pada proses persiapan, bahan baku ditakar untuk
dicampur. Karyawan hanya akan mengira-ngira banyaknya bahan
untuk proses pencampuran dan menggunakan alat ukur seperti
mangkuk, gayung dan ember. Evaluasi pengendalian mutu proses
persiapan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.17.
Tabel 4.17 Evaluasi Mutu Proses Persiapan Bahan Baku
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Sesuai dengan mutu Bahan baku
Bahan baku sesuai
yang ditetapkan
memenuhi standar
dengan standar yang
telah ditetapkan
Bebas dari benda
Tidak terdapat benda Bahan baku bebas
asing
asing
dari benda asing
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Tabel 4.17 (lanjutan)
Parameter proses
Standar
Aktual
Bahan ditimbang
Berat bahan dikirasesuai formulasi
kira dan
menggunakan alat
ukur gayung,
mangkuk dan ember.
Sumber: Hasil Pengamatan

Pengujian Produk
Inline Proses
Berat bahan sesuai
dengan formulasi

2) Konsep CPPB
Persiapan bahan baku adalah tahap awal proses produksi.
Parameter yang diperhatikan dalam persiapan bahan baku adalah
kesesuaian standar mutu bahan yang telah ditetapkan, bebas dari benda
asing, dan kesesuaian takaran bahan dengan formulasi. Pengendalian
mutu pada proses persiapan bahan baku yaitu melakukan tindakan
pengendalian dan tindakan koreksi. Tindakan pengendalian dilakukan
untuk mencapai standar mutu sedangkan tindakan koreksi dilakukan
bila hasil proses tidak sesuai dengan batas kritis yang telah ditetapkan.
Spesifikasi mutu proses persiapan bahan dapat dilihat Tabel 4.18.
Tabel 4.18 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Persiapan Bahan
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Standar
Bahan
Memilih bahan
Apabila bahan tidak
mutu
sesuai
yang sesuai
sesuai standar mutu,
bahan
standar
standar mutu
maka bahan tidak
mutu
UKM saat
digunakan dan
pembelian
mengganti bahan baru
yang sesuai dengan
standar mutu UKM
Benda
asing

Tidak
terdapat
benda
asing

Mengecek secara
visual setiap
bahan yang akan
digunakan

Apabila terdapat benda
asing, maka dilakukan
sortasi

Berat
bahan

Berat
bahan
sesuai
dengan
formulasi

Menimbang
bahan sesuai
formulasi dengan
timbangan yang
akurat

Apabila berat bahan
tidak sesuai, maka
dilakukan
penimbangan ulang
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Berdasarkan Tabel 4.18 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Persiapan Bahan, diketahui bahwa batas kritis yang ditetapkan
pada bahan yang digunakan harus sesuai dengan standar mutu, tidak
terdapat benda asing, dan berat bahan sesuai dengan formulasi.
Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu memilih bahan yang
sesuai standar mutu UKM saat pembelian, mengecek bahan secara
visual, dan menimbang dengan timbangan yang akurat. Apabila bahan
tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka bahan
tidak digunakan dan kemudian diganti dengan yang baru. Apabila
bahan terdapat benda asing, maka perlu melakukan sortasi untuk
menghilangkan benda asing tersebut. Apabila berat bahan tidak sesuai
dengan formulasi, maka dilakukan penimbangan ulang. Seharusnya
UKM Kerupuk Pambudi membuat formulasi dengan takaran yang
sesuai dan menggunakan timbangan agar lebih akurat.
b. Pencampuran Bahan-bahan
1) Evaluasi
Setelah menimbang, bahan-bahan akan dicampur. Sebagian dari
banyaknya tepung tapioka dan tepung terigu, serta bumbu-bumbu
seperti garam, penyedap rasa, bawang putih halus, dan ketumbar akan
dicampur dengan air panas menggunakan wadah kayu kemudian
adonan diaduk menggunakan pengaduk kayu hingga rata dan menjadi
seperti bubur. Setelah itu, adonan dipindah pada tempat persegi yang
terbuat dari semen beralaskan keramik untuk diuleni. Pengulenan
dilakukan dengan cara menambahkan tepung terigu dan tapioka yang
belum dimasukkan kemudian karyawan mengaduk menggunakan
tangan hingga kalis. Pada proses ini dihasilkan adonan yang kalis dan
siap dicetak. Proses pencampuran bahan dapat dilihat pada
Gambar 4.30.
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Gambar 4.31 Proses Pencampuran Bahan-bahan
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Pada proses ini, bahan-bahan yang digunakan harus bisa
dipastikan tercampur merata. Kondisi aktual di UKM Kerupuk
Pambudi telah menghasilkan adonan bahan yang tercampur merata dan
kalis yang dilakukan secara manual. Evaluasi pengendalian mutu
proses pencampuran bahan dapat dilihat pada Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Evaluasi Mutu Proses Pengadukan Bahan
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Pencampuran bahan- Pencampuran bahan Bahan tercampur
bahan hingga merata hingga merata dan
merata dan
dan kalis
kalis dilakukan
teksturnya kalis,
secara manual
tidak lengket
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu yang dilakukan pada proses pencampuran
bahan yaitu memastikan bahan-bahan tercampur dengan rata dan
tekstur adonannya menjadi kalis. Tindakan pengendalian dilakukan
untuk mencapai standar mutu adonan, dan perlu dilakukan tindakan
koreksi jika adonan yang dihasilkan menyimpang dari batas kritis yang
telah

ditetapkan.

Spesifikasi

dan

pengendalian

pencampuran dapat dilihat pada Tabel 4.20.

mutu

proses
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Tabel 4.20 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Pencampuran
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bahan
Bahan
Pencampuran
Apabila bahan tidak
tercampur tercampur dilakukan secara tercampur merata,
merata dan merata
manual dengan
maka terus dilakukan
teksturnya dan
teliti, dipastikan pengadukan hingga
adonan
teksturnya tercampur
bahan tercampur
kalis
merata, dan
dengan merata.
teksturnya kalis
Apabila tekstur tidak
kalis atau terlalu
lembek dan lengket,
maka ditambahkan
tepung dan diaduk
kembali
Berdasarkan Tabel 4.20 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Pencampuran, dilakukan berdasarkan parameter tercampurnya
bahan secara merata dan tekstur adonan. Batas kritis yang ditetapkan
adalah bahan-bahan harus tercampur merata dan adonan yang
dihasilkan kalis. Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan yaitu
mencampur bahan-bahan dengan teliti baik menggunakan alat
pengaduk maupun tangan. Apabila bahan yang dicampur tidak merata,
maka terus dilakukan pengadukan hingga bahan tercampur rata dan
apabila adonan kurang kalis atau terlalu lembek, maka ditambahkan
tepung dan diaduk kembali. Pada proses pengadukan seharusnya
karyawan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap terutama
menggunakan sarung tangan agar tangan karyawan tidak kontak
langsung dengan adonan yang akan menyebabkan kontaminasi.
c. Pencetakan
1) Evaluasi
Proses pencetakan kerupuk dilakukan setelah adonan sudah
tercampur rata dan kalis. Pada UKM Kerupuk Pambudi, pencetakan
kerupuk rambak tapioka dilakukan menggunakan mesin. Kerupuk
dicetak dengan ukuran sekitar 5 x 5 cm dengan ketebalan sekitar 1 mm.
mesin pencetak dilengkapi dengan belt karet sebagai alas kerupuk
ketika dicetak, tetapi UKM melapisinya dengan kain strimin plastik
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agar adonan tidak bersentuhan langsung dengan belt karet, mudah
dipindahkan, dan mudah dibersihkan. Dalam satu kain strimin plastik
berisi 24 cetakan adonan kerupuk. Setelah dicetak, kerupuk akan
diletakkan diatas keranjang plastik dan diletakkan bersusun untuk
masuk ke proses pengukusan. Sebelum pencetakan, karyawan akan
membersihkan dan mengoleskan minyak goreng pada bagian mesin
yang bersentuhan langsung dengan bahan yaitu pada bagian pemotong
dan penampungan adonan agar tidak lengket. Pencetakan kerupuk
rambak tapioka dapat dilihat pada Gambar 4.31, dan evaluasi
pengendalian mutu proses pencetakan adonan kerupuk dapat dilihat
pada Tabel 4.21.

Gambar 4.32 Proses Pencetakan
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Tabel 4.21 Evaluasi Mutu Proses Pengadukan Bahan
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Pencetakan
Cetakan kerupuk
Melihat secara visual
berbentuk persegi
berbentuk persegi
adonan yang dicetak
dengan ketebalan
ukuran 5 x 5 cm
menggunakan mesin
1 mm
dengan ketebalan
berukuran 5 x 5 cm
sekitar 1 mm
dengan ketebalan
1 mm
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
UKM Kerupuk Pambudi memiliki parameter yang perlu
diperhatikan saat proses pencetakan, yaitu bentuknya persegi dengan
ketebalan 1 mm. Spesifikasi dan pengendalian mutu proses pencetakan
dapat dilihat pada Tabel 4.22.
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Tabel 4.22 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Pencetakan
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Bentuk
Bentuk
Pencetakan
Apabila bentuk
dan
persegi
menggunakan
kerupuk tidak persegi
ketebalan
dengan
mesin dengan
dan ketebalannya tidak
adonan
ketebalan pengaturan
sesuai standar, maka
kerupuk
1 mm
ukuran adonan
dilakukan evaluasi
persegi 5 x 5 cm pada pengaturan mesin
dan ketebalan
dan adonan dilakukan
1 mm
pencetakan ulang
Berdasarkan Tabel 4.22 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Pencetakan, pengendalian mutu dilakukan berdasarkan
parameter bentuk dan ketebalan adonan kerupuk yang dicetak.
Ditetapkan batas kritis cetakan adonan kerupuk di UKM Kerupuk
Pambudi yaitu adonan yang dicetak berbentuk persegi dengan
ketebalan 1 mm. Tindakan pengendalian yang dilakukan adalah
mencetak adonan menggunakan mesin dengan mengatur bentuk adonan
persegi dengan ketebalan 1 mm. Apabila adonan kerupuk tidak
berbentuk persegi dan terlalu tebal, maka dilakukan tindakan koreksi
berupa evaluasi pengaturan mesin dan perlu pencetakan ulang untuk
mendapatkan cetakan kerupuk sesuai standar.
d. Pengukusan
1) Evaluasi
Proses pengukusan dilakukan untuk mematangkan adonan
sebelum dikeringkan. Adonan yang sudah dicetak pada kain strimin
akan diletakkan pada keranjang plastik dengan kondisi keranjang
terbalik, kemudian keranjang plastik disusun ke atas seperti pada
Gambar 4.32 dan diletakkan ke alat pengukus. Pengukusan adonan
kerupuk yang dilakukan UKM Kerupuk Pambudi selama sekitar 3
menit dengan suhu sekitar 90oC. UKM tidak mengukur waktu secara
akurat, namun hanya menggunakan perkiraan, sedangkan suhunya
diukur menggunakan termometer yang terdapat pada alat pengukus.
Pengukusan dilakukan hingga adonan berubah tekstur menjadi kenyal.
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Proses pengukusan kerupuk rambak tapioka dapat dilihat pada
Gambar 4.32 dan evaluasi pengendalian mutu prosesnya dapat dilihat
pada Tabel 4.23.

Gambar 4.33 Proses Pengukusan
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Tabel 4.23 Evaluasi Mutu Proses Pengukusan
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Adonan bertekstur
Adonan bertekstur
Mengecek secara
kenyal
kenyal
organoleptik tekstur
adonan kerupuk
yang telah dikukus
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
Parameter yang digunakan UKM Kerupuk Pambudi dalam
pengendalian mutu pada proses pengukusan yaitu tekstur adonan.
Tekstur adonan kerupuk setelah pengukusan akan menjadi lebih lunak.
Kemudian perlu dilakukan tindakan pengendalian dalam pemenuhan
standar mutu dan dilakukan tindakan koreksi apabila hasil pengukusan
tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Spesifikasi dan
pengendalian mutu proses pengukusan dapat dilihat pada Tabel 4.24.
Tabel 4.24 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Pengukusan
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Tekstur
Adonan
Mengecek
Apabila adonan
adonan
lebih
tekstur adonan
kerupuk belum kenyal,
kenyal
kerupuk secara
maka dilakukan
organoleptik,
penambahan waktu
memastikan
pengukusan
waktu dengan
Apabila tekstur adonan
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Tabel 4.24 (lanjutan)
Parameter
Batas
Kritis

Tindakan
Pengendalian
timer, dan
mengecek suhu
pada termometer

Tindakan Koreksi
terlalu kenyal, maka
tidak digunakan dan
dilakukan evaluasi
pengaturan suhu

Berdasarkan Tabel 4.24 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Pengukusan, pengendalian mutu dilakukan berdasarkan
parameter tekstur adonan, waktu, dan suhu pengukusan. Ditetapkan
batas kritis pengukusan adonan kerupuk di UKM Kerupuk Pambudi
yaitu adonan yang telah dikukus teksturnya lebih lunak. Tindakan
pengendalian yang dilakukan adalah mengecek tekstur adonan secara
organoleptik dengan menekan adonan kerupuk. Tindakan koreksi yang
perlu dilakukan yaitu apabila tekstur kerupuk kurang lunak atau belum
kenyal, maka perlu dilakukan penambahan waktu pengukusan,
sedangkan apabila tekstur kerupuk terlalu lunak maka tidak digunakan
dalam proses selanjutnya dan dilakukan evaluasi pengaturan suhu yang
bisa saja terlalu panas.
e. Pengeringan I
1) Evaluasi
Proses pengeringan yang dilakukan oleh UKM Kerupuk Pambudi
pada proses pembuaan kerupuk rambak tapioka bertujuan untuk
mengurangi kadar air pada kerupuk sehingga kerupuk akan memiliki
tekstur renyah ketika sudah digoreng. Pengeringan di UKM Kerupuk
Pambudi dilakukan sebanyak dua kali. Pengeringan pertama dilakukan
menggunakan oven besar yang dibuat sendiri dengan ukuran sekitar 5
x 5 meter. Sisi-sisi oven terbuat dari oven yang dilapisi dengan seng, di
dalamnya juga terdapat pipa-pipa untuk mengaliri uap panas dari
pembakaran kayu bakar di tungku, dan dilengkapi dengan blower
sehingga panas di dalam oven dapat merata. Kerupuk pada kain strimin
akan ditata pada tray bambu kemudian disusun pada rak besar dengan
troler di bawahnya sehingga mudah dikeluar-masukkan. Pengovenan
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ini dilakukan selama 2,5 jam dengan suhu sekitar 160oC. Setelah kering,
kain strimin akan diambil dan kerupuk akan dipisahkan pada bagian
yang menempel satu sama lain serta masih tetap diletakkan di atas tray.
Oven ini memiliki kapasitas hingga 2 kuintal adonan kerupuk antara
kerupuk rambak dan kerupuk bandung warna putih, merah, dan hijau.
Dalam sehari UKM Kerupuk Pambudi bisa melakukan 2 hingga 3 kali
pengovenan. Untuk kerupuk yang belum dioven akan dijemur di
lingkungan UKM sampai waktu pengovenan tiba. Penjemuran dan
pengovenan dapat dilihat pada Gambar 4.33 dan evaluasi
pengendalian mutunya dapat dilihat pada Tabel 4.25.

(a)

(b)

Gambar 4.34 Pengeringan I
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)
Keterangan:
(a) Penjemuran
(b)Pengovenan
Tabel 4.25 Evaluasi Mutu Proses Pengeringan I
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Adonan bertekstur
Tekstur kerupuk
Mengecek secara
keras berwarna
menjadi keras dan
visual yaitu warna
kecokelatan gelap
berwarna
dan tekstur kerupuk
kecokelatan
untuk memastikan
kerupuk sudah
kering.
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
Parameter dalam proses pengeringan yang perlu diperhatikan
adalah warna dan tekstur kerupuk setelah pengeringan. Kerupuk yang
sudah kering akan memiliki warna cokelat gelap dan tekstur keras
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ketika dipatahkan. Kemudian dilakukan tindakan pengendalian untuk
mencapai kerupuk mentah yang sesuai standar mutu dan tindakan
koreksi

dilakukan

apabila

hasil

pengeringan

melewati

atau

menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Spesifikasi dan
pengendalian mutu proses pengeringan I dapat dilihat pada Tabel 4.26.
Tabel 4.26 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Pengeringan I
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Warna dan Warna
Mengecek secara Apabila kerupuk
tekstur
kerupuk
visual terhadap
belum keras dan
kerupuk
cokelat
warna dan
warnanya masih
gelap dan tekstur kerupuk
kekuningan, maka
teksturnya
dilakukan
keras
penambahan waktu
pengeringan
Berdasarkan Tabel 4.26 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Pengeringan I, diketahui bahwa warna kerupuk cokelat dan
teksturnya keras menjadi batas kritis dalam proses pengeringan I.
tindakan pengendalian yang dilakukan adalah mengecek secara visual
terhadap warna dan tekstur kerupuk untuk mengetahui kesesuaian
dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan koreksi yang dilakukan
apabila kerupuk belum keras sempurna dan warnanya masih
kekuningan adalah menambah waktu pengeringan hingga kerupuk
keras dan berwarna kecokelatan.
f. Pengeringan II
1) Evaluasi
Pengeringan II yang dilakukan UKM Kerupuk Pambudi dalam
membuat kerupuk rambak tapioka bertujuan untuk memanaskan tekstur
kerupuk sehingga ketika digoreng, kerupuk akan mengembang
sempurna. Proses ini dilakukan dengan mengoven kerupuk pada suhu
sekitar 90 oC hanya sekitar 4 menit. Untuk panasnya oven bisa diatur
karena menggunakan gas, sedangkan pengaturan waktunya hanya
dikira-kira saja. Oven yang digunakan lebih kecil dari pengeringan I.
Oven ini juga merupakan buatan dari UKM dengan tepi oven terbuat
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dari semen berukuran 2 x 1 m dengan sumber panas berasal dari kompor
gas. Tray bambu akan diletakkan pada rak di dalam oven. Proses
pengeringan II kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi
dapat dilihat pada Gambar 4.34 dan evaluasi pengendalian prosesnya
dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Gambar 4.35 Proses Pengeringan II
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)
Tabel 4.27 Evaluasi Mutu Proses Pengeringan II
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Suhu kerupuk hangat Suhu kerupuk hangat Mengecek dengan
atau panas
cara menyentuh
permukaan kerupuk
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
Proses pengeringan seperti pengeringan II ini tidak selalu
dilakukan dalam pengolahan kerupuk rambak tapioka oleh UKM lain.
Tetapi UKM Kerupuk Pambudi melakukan pengeringan II agar
kerupuk lebih mengembang ketika digoreng. Parameter yang perlu
diperhatikan dalam pengeringan II adalah suhu kerupuk yang hangat
atau panas akibat pengovenan. Spesifikasi dan pengendalian mutu
proses pengeringan II dapat dilihat pada Tabel 4.28.
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Tabel 4.28 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Pengeringan I
Parameter
Batas
Tindakan
Tindakan Koreksi
Kritis
Pengendalian
Suhu
Kerupuk Mengecek
Apabila kerupuk
kerupuk
mentah
dengan cara
belum panas, maka
mentah
memiliki memegang
dilakukan penambahan
suhu
kerupuk dan
waktu pengeringan II
hangat
memastikan
atau
kerupuk hangat
panas
atau panas
Berdasarkan Tabel 4.28 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Pengeringan II, diketahui bahwa suhu kerupuk yang hangat atau
panas menjadi standar yang ditetapkan UKM pada pengeringan II.
Tindakan pengendalian yang dilakukan adalah mengecek dengan cara
memegang kerupuk dan memastikan kerupuk panas atau hangat.
Apabila kerupuk belum panas, maka dilakukan penambahan waktu
pengeringan II hingga kerupuk menjadi hangat atau panas.
g. Penggorengan
1) Evaluasi
Penggorengan dilakukan untuk mematangkan kerupuk rambak
tapioka yang sudah kering. UKM Kerupuk Pambudi menggoreng
kerupuk rambak tapioka menggunakan media minyak goreng. Minyak
goreng yang digunakan dalam proses penggorengan sekitar 60 kg hanya
untuk satu wajan, jika digabungkan dengan penggorengan produk lain,
yaitu kerupuk bandung, UKM bisa menggunakan 120 kg minyak dalam
satu hari. Minyak akan dipanaskan terlebih dahulu di dalam wajan
selama 30 menit. Setelah itu, kerupuk yang sudah melalui proses
pengeringan II dimasukkan ke dalam minyak panas sekitar 160 oC dan
diaduk-aduk menggunakan alat penyaring hingga warna kerupuk
berubah menjadi cokelat terang atau keemasan. Penggorengan
dilakukan sekitar 10 – 15 detik saja. Kemudian kerupuk diangkat
menggunakan alat penyaring dan ditiriskan. Kerupuk yang sudah
ditiriskan akan dipindahkan pada wadah kayu untuk dikemas.
Penggorengan di UKM Kerupuk Pambudi masih menggunakan tungku
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dengan sekam sebagai bahan bakarnya. Proses penggorengan kerupuk
rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar
4.35 dan evaluasi pengendalian mutunya dapat dilihat pada Tabel 4.29.

Gambar 4.36 Proses Penggorengan
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Tabel 4.29 Evaluasi Mutu Proses Penggorengan
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Kerupuk
Kerupuk
Mengecek secara
mengembang dan
mengembang dan
visual kerupuk
berwarna keemasan
berwarna cokelat
dipastikan
atau kuning
mengembang dan
keemasan
berwarna kuning
keemasan atau
cokelat
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu pada proses penggorengan yang perlu
diperhatikan yaitu suhu penggorengan dan minyak yang digunakan.
Suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan kerupuk tidak
mengembang sempurna, sedangkan jika suhu terlalu tinggi akan
menyebabkan

kerupuk

gosong.

Penggunaan

minyak

juga

mempengaruhi kualitas kerupuk. Kerupuk rambak tapioka di UKM
Kerupuk Pambudi mengalami penurunan kualitas pada minggu ketiga
penyimpanan. Hal ini disebabkan oleh kerupuk yang banyak menyerap
minyak ketika digoreng dan penggunaan minyak berulang kali. Minyak
seharusnya digunakan maksimal 3 kali pengulangan. Waktu
penggorengan kerupuk ditentukan dari warna kerupuk yang berubah
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kuning keemasan. Pengendalian mutu proses penggorengan untuk
perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.30.
Tabel 4.30 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Penggorengan
Parameter
Batas Kritis
Tindakan
Tindakan
Pengendalian
Koreksi
Pengembangan Kerupuk
- Mengecek
Apabila
dan warna
rambak
secara visual
kerupuk bantet,
kerupuk
tapioka
warna
maka suhu
rambak
mengembang
kerupuk
minyak
tapioka
dan
- Mengecek
dinaikkan
berwarna
suhu secara
diatas 160 oC.
cokelat atau
berkala
Apabila
kuning
kerupuk
keemasan
berwarna
terlalu gelap
atau gosong,
maka suhu
diturunkan
dibawah
160 oC.
Berdasarkan Tabel 4.30 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Penggorengan, ditetapkan parameter dan batas kritis dari proses
ini adalah bentuk kerupuk yang mengembang dan warnanya menjadi
cokelat atau kuning keemasan. Tindakan pengendalian yang perlu
dilakukan adalah mengecek kerupuk secara visual dan mengecek suhu
minyak secara berkala. Apabila tekstur kerupuk bantet atau tidak
mengembang, maka suhu perlu dinaikkan, sedangkan jika kerupuk
gosong akibat minyak terlalu panas, maka suhu penggorengan perlu
diturunkan. Selain itu, perbaikan yang perlu dilakukan UKM adalah
sebaiknya menggunakan kompor gas agar mudah menaikkan dan
menurunkan suhu, juga mengurangi risiko kontaminasi dari abu
pembakaran tungku. Kemudian tidak menggunakan minyak secara
berulang-ulangan agar kualitas kerupuk tetap baik dan dapat bertahan
lama atau tidak mudah tengik.
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h. Pengemasan
1) Evaluasi
Setelah digoreng, kerupuk akan diletakkan pada wadah kayu
seperti meja untuk dikemas. Proses pengemasan dilakukan dengan
tujuan menjaga kerupuk dari kontaminasi. Kerupuk dikemas
menggunakan plastik PP untuk kerupuk berukuran 80 x 100 cm. Plastik
ini berukuran besar yang biasa digunakan untuk wadah kerupuk.
Kerupuk dikemas dalam jumlah banyak, biasanya berisi 200 – 1000 biji
kerupuk dalam setiap kemasan. Hal ini tidak pasti karena kerupuk
dikemas tergantung banyaknya kerupuk yang ingin dibeli. Plastik
wadah kerupuk biasanya digunakan berkali-kali oleh UKM Kerupuk
Pambudi dan setiap pembeli memiliki plastiknya masing-masing.
Karyawan akan memasukkan kerupuk ke dalam plastik satu persatu.
Biasanya yang melakukan adalah ibu-ibu dengan alat pelindungan diri
berupa celemek tetapi tidak menggunakan sarung tangan. Setelah
dimasukkan ke dalam plastik, kemasan direkatkan atau ditutup dengan
diikat tali rafia. Proses pengemasan kerupuk di UKM Kerupuk Pambudi
dapat dilihat pada Gambar 4.36, dan evaluasi pengendalian mutu
proses pengemasan dapat dilihat pada Tabel 4.31.

(a)
Gambar 4.37 Proses Pengemasan
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
Keterangan:
(a) Proses pengemasan
(b)Kerupuk yang sudah dikemas

(b)
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Tabel 4.31 Evaluasi Mutu Proses Pengeringan I
Parameter proses
Pengujian Produk
Inline Proses
Standar
Aktual
Berat setiap kemasan Setiap kemasan
Menghitung jumlah
harus seragam
memiliki isi berbeda kerupuk ketika
tergantung jumlah
mengemas
kerupuk yang dibeli
oleh pembeli
Kemasan yang
Kebersihan kemasan Memastikan
digunakan harus
yang digunakan
kemasan tidak
bersih
tidak terjamin karena terdapat benda asing
kemasan digunakan
berulang kali
Kerapatan kemasan
Kerapatan kemasan
Mengemas dengan
baik
kurang baik karena
rapi dan mengikat
menggunakan tali
dengan tali rafia
rafia
secara rapat
Sumber: Hasil Pengamatan
2) Konsep CPPB
Pengendalian mutu kemasan perlu dilakukan karena kemasan
dapat menjaga kualitas produk dari kotoran dan cemaran. Pengemasan
kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi perlu dilakukan
beberapa perbaikan. Adapun spesifikasi dan pengendalian mutu proses
pengemasan dapat dilihat pada Tabel 4.32.
Tabel 4.32 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Proses Pengemasan
Parameter
Batas Kritis
Tindakan
Tindakan
Pengendalian
Koreksi
Berat kemasan Berat atau isi Melakukan
Apabila berat
kemasan
penimbangan
tidak sama,
sama rata
atau perhitungan maka ditambah
isi secara akurat atau dikurangi
isinya. Jika
perlu
melakukan
penimbangan
atau
perhitungan
ulang
Keradaan
Menggunakan - Mengecek
Apabila
kemasan
plastik PP,
kemasan
kemasan kotor
kemasan
secara visual
dan rusak,
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Tabel 4.32 (lanjutan)
Parameter
Batas Kritis
bersih, tidak
bocor, dan
rapat

Tindakan
Pengendalian
untuk
memastikan
kemasan tidak
rusak dan
merekatkan
dengan sealer
- Menggunakan
kemasan
plastik sekali
pakai

Tindakan
Koreksi
maka kemasan
tidak
digunakan dan
diganti dengan
yang baru

Berdasarkan Tabel 4.32 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu
Proses Penggorengan, ditetapkan parameter dan batas kritis berupa
berat kemasan harus sama dan menggunakan kemasan plastik PP
dengan kondisi bersih, tidak bocor, dan rapat. Tindakan pengendalian
terkait berat kemasan yaitu dengan menghitung isi kerupuk atau
menimbang kerupuk sehingga setiap kemasan memiliki isi yang sama,
sedangkan tindakan pengendalian terkait kondisi kemasan yaitu
mengecek secara visual kemasan yang digunakan untuk memastikan
kemasan tidak rusak dan merekatkan kemasan dengan sealer agar
kerapatannya terjamin. Tindakan koreksi yang dilakukan apabila berat
kemasan tidak sama adalah dengan cara menambahkan atau
mengurangkan kerupuk hingga beratnya sama. Jika diperlukan maka
setiap kemasan ditimbang dengan timbangan atau dihitung ulang secara
teliti agar hasilnya akurat. Tindakan koreksi apabila plastik kemasan
kotor, bocor, dan rusak yaitu tidak menggunakan kemasan tersebut dan
mengganti dengan kemasan plastik baru.
3. Pengendalian Mutu Produk Akhir
a. Evaluasi
Pengendalian mutu dilaksanakan untuk mengetahui kualitas dan
keamanan produk akhir yang dihasilkan sehingga dapat diterima oleh
konsumen. Pengendalian mutu yang dilakukan pada kerupuk rambak
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tapioka yaitu dilakukan analisis kimia meliputi kadar air, kadar abu, dan
kadar FFA, analisis mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total (ALT) dan
analisis organoleptik yaitu uji keadaan. Hasil analisis produk kerupuk
rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi akan dibandingkan dengan
SNI 01-4307-1996 tentang Syarat Mutu Kerupuk Beras, SNI 01-43051996 tentang Syarat Mutu Keripik Singkong, dan beberapa teori yang
mendukung. Setelah membandingkan hasil analisis dengan SNI 01-43071996, maka dapat diketahui kesesuaian kerupuk rambak tapioka yang
diproduksi UKM Kerupuk Pambudi dengan standar yang ada. Selain itu
juga dilakukan analisis mengenai faktor yang mempengaruhi nilai dari
hasil analisis yang telah dilakukan. Sampel yang digunakan dalam
pengujian kadar air, abu, FFA, dan uji keadaan yaitu tiga produk kerupuk
rambak tapioka dengan tiga kali pengulangan, sementara untuk uji ALT
menggunakan satu sampel dengan dua kali pengulangan. Hasil analisis
sampel kerupuk rambak tapioka dapat dilihat pada Tabel 4.33.
Tabel 4.33 Hasil Analisis Kerupuk Rambak Tapioka di UKM Kerupuk
Pambudi
No. Jenis Analisis
Standar
Aktual
SNI 01-4307SNI 01-43051996
1996
Kerupuk Beras Keripik Singkong
1. Kadar air (wb)
Maks. 12
3,679
(%)
2. Kadar abu (wb)
Maks. 1
Maks. 2,5
1,652
(%)
3. Kadar FFA (%)
Maks. 0,7
0,238
5
4. Angka Lempeng
1 x 10
8,0 x 104
Total (ALT)
Koloni/g
5. Keadaan (warna,
Normal
Normal
aroma, rasa,
tekstur)
Sumber: Hasil Pengamatan
1) Pengujian Kadar Air
Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam bahan
dan dinyatakan dalam persen. Kadar air mempengaruhi tekstur, cita
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rasa, dan kenampakan produk pangan. Oleh sebab itu, kadar air menjadi
karakteristik yang penting dalam produk pangan. Kadar air juga dapat
mempengaruhi umur simpan dan kesegaran produk pangan karena
keberadaan air bisa menjadi media tumbuhnya khamir, bakteri, dan
kapang yang dapat mempengaruhi mutu pangan (Winarno, 2007).
Kerenyahan produk dipengaruhi oleh kadar air. Tingkat kerenyahan
berbanding terbalik dengan kadar air yang terkandung pada produk
pangan (Rosanna dkk., 2012). Kerupuk rambak tapioka merupakan
salah satu jenis makanan kering, sehingga perlu dilakukan pengujian
kadar air. Hal ini dikarenakan oleh tingginya kadar air akan
mempengaruhi kerenyahan dan masa simpan kerupuk rambak tapioka.
Prosedur pengujian kadar air pada sampel dilakukan dengan
metode thermogravimetri pada SNI 01-2891-1992. Prinsip pengujian
kadar air dengan cara pemanasan menggunakan oven pada suh 105oC,
kemudian menimbang bahan sampai berat konstan yang artinya air
yang terkandung pada produk sudah diuapkan. Pengujian kadar air pada
kerupuk rambak tapioka menggunakan wet basis (wb) karena dilakukan
tanpa proses pengeringan terlebih dahulu dan sesuai dengan SNI uji
kadar air dan SNI kerupuk beras. Berdasarkan Tabel 4.33 hasil uji
kadar air pada ketiga sampel kerupuk rambak tapioka yaitu sampel A
sebesar 3,708%; sampel B sebesar 2,752%; dan sampel C 3,577%;
dengan rata-rata keseluruhan 3,679%.
Besarnya kadar air pada kerupuk rambak tapioka bisa disebabkan
oleh penggunaan bahan baku tepung tapioka yang banyak. Menurut
Andarwulan dkk. (2011), tepung tapioka memiliki sifat dapat mengikat
air pada saat gelatinisasi. Semakin banyak penggunaan tepung tapioka
dalam pengolahan kerupuk, maka semakin besar kadar air yang
terkandung di dalamnya. Tepung tapioka akan menyerap air ketika
proses pencampuran dan pengukusan, sedangkan kadar air akan
menurun ketika proses pengeringan akibat penguapan. Pernyataan ini
diperkuat oleh Kusuma dkk. (2013), bahwa air bebas maupun air yang
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terikat dalam adonan bahan kerupuk akan menguap ketika proses
pengeringan. Selain itu, penggorengan juga akan sangat menurunkan
kadar air pada kerupuk karena gelatinisasi pati yang awalnya terisi air
akan menguap akibat suhu panas dan kerupuk membentuk ronggarongga. Menurut Wulandari dkk. (2013), kadar air juga dipengaruhi
oleh jenis kemasan dan penyimpanan. Kemasan yang tidak rapat dan
waktu penyimpanan yang lama akan menyebabkan kadar air masuk ke
dalam kemasan dan akan diserap kerupuk.
Tingginya kadar air pada kerupuk mentah dapat mempengaruhi
tekstur kerupuk setelah digoreng. Menurut Irmayanti dkk. (2017),
semakin tinggi kadar air pada kerupuk mentah, maka tekstur kerupuk
akan semakin keras. Sedangkan semakin rendah kadar air maka
kerupuk akan semakin renyah. Selain itu, kerupuk dengan kadar air
yang tinggi akan mudah melempem. Menurut Rosiani dkk. (2015),
peningkatan kadar air berbanding terbalik dengan gaya penekanan dan
daya kembang kerupuk. Semakin tinggi kadar air maka daya penekanan
kerupuk akan semakin rendah dan menyebabkan tekstur kerupuk
menjadi keras. Pengujian kadar air pada kerupuk rambak tapioka dapat
dilihat pada Gambar 4.37.

Gambar 4.38 Pengujian Kadar Air
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
2) Pengujian Kadar Abu
Kadar abu merupakan kandungan zat organik sisa dari hasil
pembakaran bahan organik. Kadar abu dan komposisinya tergantung
dari bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu juga menandakan
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kandungan mineral pada produk pangan (Rakhmawati dkk., 2014).
Menurut Sudarmadji dkk. (1996), kadar abu pada produk pangan
dipengaruhi oleh jenis bahan, kadar air, dan cara pengolahannya.
Prosedur pengujian kadar abu pada kerupuk rambak tapioka
dilakukan dengan menggunakan metode thermogravimetri sesuai
dengan SNI 01-2891-1992. Prinsip pengujian abu ini yaitu penguraian
zat-zat organik menjadi air dan CO2, tetapi bahan non organik tidak
diuraikan. Pengujian kadar abu pada kerupuk rambak tapioka
menggunakan wet basis (wb) karena dilakukan tanpa proses
pengeringan terlebih dahulu dan sesuai dengan SNI uji kadar abu dan
SNI kerupuk beras. Berdasarkan Tabel 4.33 hasil uji kadar abu pada 3
sampel kerupuk rambak tapioka yaitu sampel A sebesar 1,763%;
sampel B sebesar 1,650%; dan sampel C 1,543%; dengan rata-rata
keseluruhan 1,652%.
Tingginya kadar abu pada kerupuk rambak tapioka dipengaruhi
oleh bahan tambahan yang mengandung mineral-mineral seperti garam
dan air. Mineral yang terkandung dalam garam krosok yaitu Mg, Ca,
Fe, Mn, dan Zn (Laily dkk., 2019). Selain itu, suhu dan lama proses
pengeringan juga menjadi faktor penyebab tingginya kadar abu pada
produk pangan karena air yang terkandung dalam bahan menguap dan
meningkatkan kandungan gula, lemak, dan mineral, sehingga kadar abu
juga meningkat. Semakin tinggi kadar abu maka semakin tinggi kadar
mineral dalam produk pangan tersebut. Unsur mineral adalah zat
organik yang dikenal sebagai kadar abu (Rakhmawati dkk., 2014).
Pengujian kadar abu pada kerupuk rambak tapioka dapat dilihat pada
Gambar 4.38.
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Gambar 4.39 Pengujian Kadar Abu
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
3) Pengujian Kadar FFA (Asam Lemak Bebas)
Asam lemak bebas atau free fatty acid (FFA) adalah asam yang
dibebaskan pada hidrolisa lemak. Kadar asam lemak bebas menjadi
salah satu parameter yang dapat menentukan kualitas minyak
(Sopianti dkk., 2017). Perlu dilakukan pengujian kadar asam lemak
bebas pada kerupuk rambak tapioka karena pada proses pembuatannya
menggunakan

minyak

goreng

ketika

menggoreng

kerupuk.

Penggunaan minyak goreng ketika penggorengan pada suhu tinggi
dapat memicu tingginya asam lemak bebas ada produk pangan. Apabila
kadar FFA pada kerupuk rambak tapioka tinggi, maka akan berisiko
mudah mengalami ketengikan dan menurunkan kualitas kerupuk
rambak tapioka.
Pada pengujian FFA (Free Fatty Acid) digunakan metode titrasi.
Prinsip pengujian FFA menurut Sudarmadji (1997) yaitu, menentukan
jumlah ml NaOH yang digunakan untuk menetralkan minyak melalui
proses titrasi dengan menggunakan indikator PP. Berdasarkan Tabel
4.33 hasil uji kadar FFA pada ketiga sampel kerupuk rambak tapioka
yaitu sampel A sebesar 0,266%; sampel B sebesar 0,244%; dan sampel
C 0,244%; dengan rata-rata keseluruhan 0,238%.
Asam lemak bebas terbentuk akibat adanya proses hidrolisis yang
terjadi pada proses penggorengan dengan suhu pemanasan yang tinggi
yaitu pada suhu 160 – 200oC. Uap air ketika proses penggorengan
menyebabkan hidrolisis terhadap trigliserida, menghasilkan asam
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lemak

bebas,

digliserida,

monogliserida,

dan

gliserol

yang

diindikasikan dari angka asam (Sopianti dkk., 2017). Selain itu,
penggunaan minyak goreng curah yang dilakukan pemanasan berulangulang akan meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada minyak.
Penggunaan minyak yang mengandung banyak ALB akan menurunkan
kualitas kerupuk (Budiyanto dkk., 2012).
Tingkat asam lemak bebas yang tinggi akan mempengaruhi mutu
minyak yang dapat menimbulkan ketengikan dan meningkatkan kadar
kolesterol pada minyak. Besarnya asam lemak bebas pada minyak
ditunjukkan dengan nilai angka asam. Semakin tinggi angka asam
makan kandungan asam lemak bebas pada minyak juga semakin tinggi.
Hal ini menunjukkan kualitas minyak goreng yang semakin rendah
(Sopianti dkk., 2017). Pengujian kadar FFA pada kerupuk rambak
tapioka dapat dilihat pada Gambar 4.39.

Gambar 4.40 Pengujian Kadar FFA
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
4) Pengujian Angka Lempeng Total
Angka lempeng total merupakan parameter yang menjelaskan
tentang derajat kontaminasi makanan. Selain itu, ALT juga menjadi
parameter proses higiene sanitasi produk, parameter pengawasan,
analisis mikroba lingkungan pada produk akhir, dan sebagai dasar
penerimaan

produk

berdasarkan

kualitas

mikrobiologinya

(Puspindari dan Isnawati, 2015).
Kerupuk rambak tapioka perlu dilakukan pengujian angka
lempeng total untuk mengetahui ada atau tidaknya kontaminasi

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
151

mikroba pada produk yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan
pangan. Apabila terdapat banyak mikroorganisme yang tumbuh pada
kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi, maka perlu
adanya evaluasi pada bahan baku, proses pembuatan, pengemasan,
maupun penyimpanan.
Pengujian angka lempeng total dilakukan dengan menggunakan
metode Total Plate Count (TPC) dalam SNI 01-2897-2008. Prinsip uji
angka lempeng total menggunakan metode ini yaitu menentukan
jumlah mikroba dalam produk dengan cara menghitung koloni bakteri
yang tumbuh pada media agar. Berdasarkan Tabel 4.33 hasil uji angka
lempeng total pada sampel kerupuk rambak tapioka adalah
pengulangan 1 sebesar 0,9 x 105 koloni/g dan pengulangan 2 sebesar
0,7 x 105 koloni/g.
Tingginya ALT pada kerupuk rambak tapioka disebabkan oleh
penerapan sanitasi dan higiene yang kurang pada UKM Kerupuk
Pambudi dari segi lingkungan dan kebersihan peralatan yang digunakan
hingga kebiasan karyawan ketika melakukan proses produksi. Selain
itu, penggunaan kemasan yang berulang kali juga dapat memicu
tingginya ALT pada kerupuk. Menurut Danarsi dan Noer (2016),
pertumbuhan mikroba disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih,
kontaminasi pada proses produksi, kandungan nutrisi pada produk
makanan, dan permeabilitas kemasan yang tinggi.
Danarsi dan Noer (2016) juga menjelaskan bahwa makanan yang
mengandung banyak mikroba akan lebih cepat basi dan mempengaruhi
mutu organoleptiknya. Selain itu, mengonsumsi makanan yang
tercemar mikroba akan menyebabkan masalah kesehatan, salah satunya
adalah diare. Pengujian angka lempeng total kerupuk rambak tapioka di
UKM Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.40.
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Gambar 4.41 Pengujian Angka Lempeng Total (ALT)
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
5) Analisis Organoleptik
Pengujian organoleptik bisa juga disebut dengan penilaian sensori
atau penilaian indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk,
rasa, dan aroma pada produk pangan. Dengan melakukan pengujian
organoleptik, maka produsen dapat mengevaluasi kesesuaian produk
pangan terhadap standar yang telah ditetapkan, sehingga bisa dilakukan
pengembangan terhadap produk tersebut. Berdasarkan pengujian
sensoris oleh tiga panelis, kerupuk rambak tapioka dari UKM Kerupuk
Pambudi memiliki warnanya normal kecokelatan, aroma normal tidak
tercium aroma asing, rasa normal khas kerupuk rambak tapioka, dan
tekstur normal atau renyah.
Hal yang mempengaruhi mutu organoleptik yaitu konsistensi
formulasi bahan, lama penyimpanan, dan jenis kemasan. Pada UKM
Kerupuk Pambudi tidak menggunakan takaran yang baku, melainkan
menggunakan alat ukur mangkok dan gayung yang menyebabkan
rasanya tidak konsisten walaupun masih tergolong normal. Penggunaan
kemasan yang besar dan hanya diikat dengan tali menyebabkan
permeabilitas kemasan tinggi. Udara bisa masuk melalui celah-celah
kemasan yang menyebabkan tekstur kerupuk melempem. Pengujian
organoleptik kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi dapat
dilihat pada Gambar 4.41.
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Gambar 4.42 Pengujian Organoleptik
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
b. Konsep CPPB
Pengendalian mutu pada produk akhir perlu dilakukan untuk
menjamin kesesuaian produk dengan standar yang telah ditentukan dan
agar produk dapat diterima oleh konsumen. Selain itu, tujuan pengendalian
mutu produk akhir yaitu mengetahui kualitas dari produk yang kemudian
diharapkan ada tindakan lebih lanjut setelah dilakukan pengujian, sehingga
kualitas produk dapat diperbaiki dan dapat bersaing di pasaran. Standar
yang digunakan sebagai acuan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI)
yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). SNI yang
dijadikan acuan pada uji kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk
Pambudi yaitu SNI 01-4307-1996 tentang Kerupuk Beras. Spesifikasi dan
pengendalian mutu produk akhir berdasarkan konsep CPPB untuk
mendapatkan perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.34.
Tabel 4.34 Spesifikasi dan Pengendalian Mutu Produk Akhir Kerupuk
Rambak Tapioka dari UKM Kerupuk Pambudi
Parameter
Batas Kritis
Tindakan
Tindakan Koreksi
Pengendalian
Kadar Air
Maks. 8%
- Memastikan
- Mengontrol setiap
proses
proses produksi
produksi
- Mengontrol waktu
sesuai standar
dan suhu
- Mengemas
pengeringan
dengan
- Mengecek dan
plastik PP
memastikan
ukuran
kemasan tidak
seragam dan
terbuka dan bocor
dipastikan
- Mengecek dan
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Tabel 4.34 (lanjutan)
Parameter
Batas Kritis

Kadar Abu

Maks. 2,5%

Kadar FFA

Maks. 0,7%

Angka
Lempeng
Total
(ALT)

Maks. 105
koloni/g

Tindakan
Pengendalian
tertutup rapat
- Menyimpan
dalam tempat
kering
- Menggunakan
bahan sesuai
standar
- Memastikan
proses
produksi
terutama
pengeringan
sesuai dengan
standar
- Menggunakan
minyak sesuai
dengan
standar
- Menyimpan
minyak pada
tempat kering,
bersih, dan
bebas
kontaminan
- Tidak
menggunakan
minyak
berulangulang
- Meningkatkan
kebersihan
alat, bahan,
ruang, dan
lingkungan
- Menggunakan
alat pelindung
diri seperti
sarung
tangan,
celemek, dan
masker

Tindakan Koreksi
memastikan tempat
penyimpanan dalam
kondisi kering dan
tidak lembab
- Mengevaluasi
pemilihan bahanbahan yang
digunakan
- Mengontrol setiap
proses produksi
terutama proses
pengeringan

- Mengevaluasi
penggunaan minyak
goreng
- Mengevaluasi
penggunaan dan
tempat
penyimpanan
minyak
- Mengganti minyak
dengan yang baru
setelah berulang
kali dipakai

Mengevaluasi
kegiatan higiene dan
sanitasi alat, pekerja,
bahan, ruang, dan
lingkungan
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Tabel 4.34 (lanjutan)
Parameter
Batas Kritis

Tindakan
Tindakan Koreksi
Pengendalian
Organoleptik a. Normal/
- Menggunakan - Mengevaluasi
(Keadaan):
kecokelatan formulasi
penggunaan bahan
a. Warna
b. Normal
bahan yang
baku, formulasi
b. Aroma
c. Normal/
sama setiap
bahan, proses
c. Rasa
khas
kali produksi
produksi, dan
Kenam
Normal/
- Menerapkan
kondisi
pakan
renyah
proses
penyimpanan
produksi
produk
sesuai dengan
prosedur
4. Pengendalian Mutu Kemasan
a. Evaluasi
UKM Kerupuk Pambudi menjual kerupuk bandung berwarna, putih,
merah, hijau, kuning, dan kerupuk rambak tapioka kepada tengkulak.
Kemasan yang digunakan untuk menjual kerupuk menggunakan kemasan
plastik PP dengan ukuran 80 x 100 cm. Dalam setiap kemasan tidak
memiliki isi yang sama. Isi kemasan tergantung dari banyaknya kerupuk
yang akan dibeli, biasanya sekitar 200 – 1000 biji kerupuk. Pengemasan
dilakukan bukan berdasarkan berat, melainkan berdasarkan banyaknya
jumlah kerupuk. Kemasan juga tidak dibedakan antara jenis kerupuk,
biasanya walaupun jenis kerupuk berbeda, akan dikemas di plastik yang
sama. Kemasan tersebut diikat dengan tali rafia sehingga terdapat
kemungkinan penutupan kemasan tidak rapat dan dapat mempengaruhi
kualitas produk. UKM Kerupuk Pambudi menggunakan kemasan berkalikali. Setiap pembeli memiliki kemasannya masing-masing. Pembeli akan
meletakkan kemasan pada pukul 12 siang yang kemudian bisa langsung
digunakan untuk mengemas setelah kerupuk digoreng. UKM Kerupuk
Pambudi tidak memiliki label pada kemasan kerupuk.
Berdasarkan penjelasan tersebut, kemasan kerupuk yang digunakan
UKM Kerupuk Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB. Hal ini
disebabkan oleh penggunaan kemasan berulang kali dan pengemasan
dilakuan langsung pada lantai tanpa menggunakan alas sehingga dapat
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mengontaminasi kerupuk. Kemasan kerupuk rambak tapioka UKM
Kerupuk Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.42.

Gambar 4.43 Kemasan Kerupuk di UKM Kerupuk Pambudi
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
b. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012,
menggunakan kemasan yang sesuai dan memenuhi persyaratan dapat
mempertahankan keamanan dan kualitas pangan juga melindungi produk
pangan yang dikemas dari pengaruh luar seperti sinar matahari,
kelembaban, panas, kotoran, benturan, dan lain-lain. IRT seharusnya
menggunakan kemasan terbuat dari bahan yang sesuai untuk pangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Desain dan bahan kemasan
seharusnya

memberikan

perlindungan

terhadap

produk

untuk

memperkecil risiko kontaminasi, mencegah adanya kerusakan, dan
memungkinkan pelabelan yang baik. Kemasan yang dipakai kembali
seperti botol minuman harus bersifat kuat, mudah dibersihkan dan
didesinfeksi jika diperlukan, serta tidak digunakan untuk mengemas
produk non pangan. Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang
dihasilkan seharusnya menentukan karakteristik produk pangan yang
dihasilkan, harus menentukan tanggal kadaluwarsa, harus mencatat
tanggal produksi, dan dapar menentukan kode produksi. Kode produksi
diperlukan untuk penarikan produk jika diperlukan.
UKM Kerupuk Pambudi perlu melakukan perbaikan pada kemasan
kerupuk yang diproduksi. Penutup kemasan menggunakan tali rafia
mengakibatkan penutupan kurang rapat. Perbaikan yang perlu dilakukan
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oleh UKM Kerupuk Pambudi yaitu seharusnya plastik kemasan tidak
digunakan berulang kali karena kebersihannya tidak terjamin dan dapat
menimbulkan kontaminasi. Kerupuk bisa dikemas dalam plastik PP
ukuran 50 x 75 cm dengan isi 200 biji atau sekitar 1 kg. Dalam setiap
kemasan harus memiliki isi sama banyak. Kemudian kemasan direkatkan
dengan sealer agar terjamin kerapatannya. Kemasan yang baik akan
melindungi produk dari cemaran dan memperpanjang umur simpan
kerupuk. Desain kemasan plastik yang sesuai konsep CPPB dapat dilihat
pada Gambar 4.43.

Gambar 4.44 Desain Kemasan Kerupuk Rambak Tapioka Konsep CPPB
J. Pelabelan Pangan
1. Evaluasi
Pada kemasan kerupuk di UKM Kerupuk Pambudi tidak memiliki
label. Kemasan hanya berupa plastik tanpa diberi informasi yang biasanya
tertera pada label.
2. Konsep CPPB
Menurut

peraturan

BPOM

RI

dalam

aturan

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, kemasan pangan IRT diberi label yang
jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilik,
menangani,

menyimpan,

mengolah,

dan

mengonsumsi

makanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan atau perubahannya, label pangan IRT harus memenuhi
ketentuan yang tercantum di dalamnya. Label pangan tidak boleh
mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi, label pangan sekurangkurangnya mencantumkan:
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a. Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan
Kepala BPOM menurut aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun
2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga.
b. Daftar bahan atau komposisi yang digunakan
c. Berat bersih atau isi bersih
d. Nama dan alamat IRTP
e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
f. Kode produksi
g. Nomor P-IRT
UKM Kerupuk Pambudi harus memberikan label pada kemasan sesuai
dengan aturan BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang
CPPB dan informasi yang tercantum pada label harus sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yaitu
terdapat nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat IRTP, waktu
kadaluwarsa, kode produksi dan nomor PIRT. Semua informasi tersebut
harus ditulis dengan jelas. Berikut adalah usulan desain label sesuai konsep
CPPB dapat dilihat pada Gambar 4.44.

Gambar 4.45 Desain Pelabelan Kemasan sesuai dengan Konsep CPPB
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K. Pengawasan Oleh Penanggung Jawab
1. Evaluasi
Pengawasan oleh penanggung jawab UKM Kerupuk Pambudi
dilakukan oleh pemilik UKM itu sendiri. Pengawasan proses produksi mulai
dari datangnya bahan baku hingga menjadi produk akhir merupakan tanggung
jawab pemilik UKM Kerupuk Pambudi. Pengawasan bahan baku dilakukan
dengan cara mengamati secara langsung bahan baku yang digunakan seperti
pemilihan standar pemakaian ketumbar, pemilihan penggunaan jenis
penyedap rasa, dan pemenuhan standar bahan baku lainnya. Pengawasan
poses produksi dilakukan pemilik UKM setiap hari dengan mengawasi secara
langsung seluruh tahapan. Sedangkan untuk pengawasan produk akhir,
pemilik UKM akan memeriksa jumlah pembelian dan pengecekan produk
sebelum didistribusikan ke pembeli. Pemilik UKM tidak menunjuk orang lain
secara khusus untuk menjadi pengawas dan penanggung jawab karena
pertimbangan biaya yang dikeluarkan dan hal tersebut bisa dilakukan oleh
pemilik UKM itu sendiri. Pemilik UKM belum pernah mengikuti kegiatan
penyuluhan mengenai prinsip dan kegiatan higiene dan sanitasi pangan, serta
penyuluhan mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). Oleh sebab
itu, pengawasan oleh penanggung jawab di UKM Kerupuk Pambudi belum
sesuai dengan konsep CPPB.
2. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012,
seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahapan
proses produksi serta pengendaliannya untuk memastikan produk pangan
yang diproduksi berkualitas dan aman dikonsumsi. Penanggung jawab
minimal harus memahami prinsip-prinsip dan kegiatan higiene serta sanitasi
pangan dan juga proses produksi pangan yang ditanganinya dengan
pembuktian

kepemilikan

Sertifikat

Penyuluhan

Keamanan

Pangan

(Sertifikasi PKP). Penanggung jawab seharusnya melakukan pengawasan
secara rutin pada bahan baku, proses, dan produk akhir, serta melakukan
tindakan koreksi dan tindakan pengendalian apabila ada penyimpangan.
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Pengawasan oleh penanggung jawab di UKM Kerupuk Pambudi
seharusnya tidak dilakukan hanya untuk pengawasan bahan baku, proses, dan
produk akhir saja, tetapi juga perlu adanya pengawasan mengenai kegiatan
higiene dan sanitas yang dilakukan oleh karyawan sehingga karyawan dapat
menerapkan kegiatan higiene pada proses produksi dengan baik untuk
meningkatkan kualitas dan menjaga keamanan produk pangan. Selain itu,
pemilik UKM seharusnya mulai mengikuti penyuluhan keamanan pangan
dan mendapat sertifikat SPKP (Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan)
agar dapat melakukan pengawasan sesuai dengan aturan dan prosedur.
L. Penarikan Produk
1. Evaluasi
Pada UKM Kerupuk Pambudi belum pernah melakukan penarikan
produk kerupuk rambak tapioka dari pasaran karena belum pernah
mendapatkan keluhan kasus keracunan makanan atau masalah keamanan
pangan yang disebabkan kerupuk rambak tapioka olahan UKM Kerupuk
Pambudi. UKM juga belum memiliki prosedur penarikan produk. Pembeli
dapat melihat langsung proses penggorengan dan hasil kerupuk rambak
tapioka ketika sudah digoreng. Pembeli dapat menilai langsung kualitas
kerupuk tersebut, sehingga apabila kerupuk yang dihasilkan bantet atau tidak
sesuai standar pada hari itu, pembeli akan langsung bisa menolaknya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, penarikan produk di UKM Kerupuk
Pambudi belum sesuai dengan konsep CPPB, sehingga UKM perlu menyusun
prosedur penarikan produk.
2. Konsep CPPB
Konsep CPPB menurut BPOM RI Tahun 2012 dalam aturan Nomor
HK.03.1.23.04.12.2206, penarikan produk pangan merupakan tindakan yang
dilakukan untuk menghentikan peredaran pangan karena ada dugaan
menyebabkan timbulnya penyakit atau keracunan pangan atau karena tidak
memenuhi persyaratan atau peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
Tujuan dari hal tersebut yaitu melindungi masyarakat dari produk yang tidak
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memenuhi standar keamanan pangan dan mencegah timbulnya korban lebih
banyak lagi.
a. Pemilik IRTP harus menarik produk pangan dari peredaran jika terdapat
dugaan menimbulkan penyakit atau keracunan pangan dan atau tidak
memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang pangan.
b. Pemilik IRTP harus menghentikan produksinya sampai masalah terkait
diatasi.
c. Produk lain yang dihasilkan pada kondisi yang sama dengan produk
penyebab bahaya seharusnya ditarik dari pasaran.
d. Pemilik IRTP seharusnya melakukan pelaporan penarikan produknya,
khususnya yang terkait dengan keamanan pangan ke Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepala Balai Besar atau Balai
Pengawas Obat dan Makanan setempat.
e. Pangan yang terbukti berbahaya bagi konsumen harus dimusnahkan
dengan disaksikan oleh BPOM RI.
f. Penanggung jawab IRTP dapat mempersiapkan prosedur penarikan
produk pangan.
Berdasarkan peraturan tersebut, UKM Kerupuk Pambudi harus
melakukan penarikan produk jika memang ditemukan produk yang dapat
membahayakan dan menyebabkan timbulnya penyakit bagi konsumen.
Konsep prosedur penarikan produk yang dapat diterapkan oleh UKM
Kerupuk Pambudi yaitu membuat catatan distribusi penjualan dan
pengiriman produk berisi informasi yang mudah ditelusuri sehingga jika
diperlukan penarikan produk dapat langsung ditelusuri. Kemudian
menghubungi ke seluruh pembeli untuk melakukan pemberhentian
pengedaran produk dan konsumsi produk. Produk akan diambil kembali oleh
UKM Kerupuk Pambudi kemudian mengkaji dan mengevaluasi keluhan serta
informasi kerusakan produk. Setelah dilakukan investigasi mengenai keluhan
dan kerusakan produk, penanggung jawab memutuskan langkah untuk
mengatasi masalah tersebut.
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M. Pencatatan dan Dokumentasi
1. Evaluasi
Pada UKM Kerupuk Pambudi melakukan pencatatan penjualan setiap
kali ada yang membeli kerupuk. Hal ini dapat dijadikan bukti pencatatan
pembelian konsumen setiap harinya. Pencatatan penjualan berisi tanggal
penjualan, nama pembeli, jenis kerupuk dan jumlah kerupuk yang dibeli.
Namun UKM belum melakukan pencatatan dan dokumentasi yang
berkaitan dengan proses produksi dan distribusi. Tidak dilakukan
pencatatan atau pembukuan pada bahan baku dan bahan tambahan yang
digunakan. UKM hanya melihat ketersediaan produk, jika stok bahan baku
dan bahan tambahan sudah sedikit, akan dilakukan pembelian sehingga
tidak terjadi kekurangan stok. Selain itu, pencatatan juga tidak dilakukan
selama penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan
karyawan dan penarikan produk. UKM Kerupuk Pambudi belum
memperbaiki dan mempersiapkan pencatatan dan belum ada rencana untuk
mengurus PIRT maupun sertifikat Halal. Berdasarkan penjelasan tersebut,
pencatatan dan dokumentasi yang dilakukan oleh UKM Kerupuk Pambudi
belum sesuai dengan konsep CPPB. Pencatatan penjualan UKM Kerupuk
Pambudi dapat dilihat pada Gambar 4.45.

Gambar 4.46 Pencatatan Penjualan UKM Kerupuk Rambak Tapioka
(Sumber: Dokumentasi Pengamatan)
2. Konsep CPPB
Menurut BPOM RI dalam aturan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206
Tahun 2012, pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk
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memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi
dan distribusi, mencegah produk melampaui batas kadaluwarsa, dan
meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Pemilik seharusnya
mencatat dan mendokumentasikan mulai dari penerimaan bahan-bahan
produksi sekurang-kurangnya nama bahan, jumlah dan tanggal pembelian,
serta nama dan alamat pemasok; pada produk akhir sekurang-kurangnya
memuat nama jenis produk, tanggal produksi, kode produksi, jumlah
produksi, dan tempat distribusi atau penjualan; serta pencatatan
penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, pengendalian hama, kesehatan
karyawan, pelatihan, distribusi dan penarikan produk, juga hal lain yang
dianggap penting. Catatan dan dokumen dapat disimpan selama dua kali
umur simpan produk yang dihasilkan. Catatan dan dokumen sebaiknya
dijaga agar tetap akurat dan mutakhir.
Selain pencatatan penjualan, UKM Kerupuk Pambudi seharusnya
melakukan pencatatan dan dokumentasi terkait penerimaan bahan-bahan
produksi, pembersihan dan sanitasi, penyimpanan, pengendalian hama,
kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi dan penarikan produk serta halhal lainnya yang dianggap penting. Pencatatan dan dokumen juga
diperlukan apabila UKM akan mengurus pengajuan sertifikat Halal MUI.
Dokumen yang dapat disiapkan oleh UKM untuk mengajukan sertifikat
Halal MUI yaitu dokumen daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan,
dokumen sistem jaminan halal, diagram alir, bukti sosialisasi kebijakan
halal, bukti pelatihan serta audit internal. Pencatatan dan pendokumentasian
penerimaan bahan baku dan penjualan yang sesuai dengan konsep CPPB
yang dapat diterapkan UKM Kerupuk Pambudi terdapat pada Tabel 4.35.
Tabel 4.35 Konsep Pencatatan dan Dokumentasi Produk Kerupuk Rambak
Tapioka di UKM Kerupuk Pambudi
No.

Nama
Bahan

Pembelian dan Penerimaan Bahan Baku
Jumlah Harga Kondisi
Tanggal
Tanggal
Masuk
Pembelian kadaluwarsa

Nama
dan
Alamat
Pemasok
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Tabel 4.35 (lanjutan)
No.

Tanggal
Produksi

Kode
Produksi

Penjualan Produk
Nama
Jenis
Jumlah
Pembeli Kerupuk Pembelian

Satuan

Harga
Total

N. Pelatihan Karyawan
1. Evaluasi
Pemilik UKM Kerupuk Rambak Pambudi tidak melakukan pelatihan
kepada karyawan yang baru masuk secara khusus. Karyawan baru pada hari
pertama masuk hanya akan diberi arahan oleh pemilik UKM Kerupuk
Pambudi, kemudian akan dibantu oleh karyawan lainnya. Setelah itu,
karyawan bisa langsung melakukan pekerjaan mereka. Walaupun tidak
melakukan pelatihan, pemilik UKM akan membimbing, membantu, dan
mengawasi kinerja karyawan. Arahan yang diberikan hanya mengenai
prosesnya saja, tanpa memakai prosedur yang baik mengenai sanitasi dan
pengendalian mutu yang baik seperti tidak menggunakan penutup kepala,
sepatu, masker, celemek, dan sebagainya. Pemilik UKM Kerupuk Pambudi
belum pernah mengikuti pelatihan tentang Cara Produksi Pangan yang Baik
untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) untuk meningkatkan kualitas dari
proses produksi sampai produk akhir kerupuk rambak tapioka. Berdasarkan
penjelasan tersebut, pelatihan karyawan di UKM Kerupuk Pambudi belum
sesuai dengan konsep CPPB.
2. Konsep CPPB
Konsep CPPB menurut BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206
Tahun 2012, pemimpin dan karyawan IRTP harus memiliki pengetahuan
dasar mengenai prinsip-prinsip dan kegiatan higiene dan sanitasi pangan serta
proses pengolahan pangan yang ditanganinya supaya dapat mendeteksi risiko
yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan
yang terjadi, serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman
dikonsumsi. Pemilik harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang Cara
Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
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Pemilik juga harus menerapkan serta mengajarkan pengetahuan dan
keterampilannya kepada karyawan yang lain.
Berdasarkan konsep CPPB tersebut, UKM Kerupuk Pambudi perlu
melakukan beberapa perbaikan yaitu seharusnya pemilik mengikuti pelatihan
atau seminar mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri
Rumah Tangga (CPPB-IRT) sehingga pemilik memiliki pengetahuan dasar
mengenai prinsip-prinsip kegiatan higiene dan sanitasi pangan. Setelah
mengetahui pengetahuan dasar tersebut, pemilik dapat mengaplikasikannya
pada proses produksi, serta mengajarkan pengetahuan dan keterampilannya
kepada karyawan sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang mutunya
terjaga.

