
viii

ABSTRAK

Industri minuman di Indonesia tumbuh semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Perusahaan harus menjamin keamanan pangan yang diproduksi, mulai dari
penerimaan bahan baku, pemrosesan, penyimpanan, sampai distribusi ke
konsumen, salah satunya dengan penerapan sistem HACCP. Namun masih
terdapat kejadian keracunan minuman siap minum 2010 dan 2011 lalu, salah
satunya korban yang diduga keracunan Teh Botol Sosro. Penelitian ini dilakukan
untuk mengevaluasi penerapan HACCP produk Teh Botol Sosro kemasan
Returnable Glass Bottle (RGB) di PT. Sinar Sosro KPB Mojokerto serta
dampaknya terhadap persepsi konsumen.

Penelitian dilaksanakan dengan rancangan cross sectional dan analisis data
secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi
GMP, SSOP, dan HACCP di PT. Sinar Sosro KPB Mojokerto serta wawancara
pada 42 guru dan karyawan SMKN 1 Pungging, Mojokerto. Subjek ditarik dari
populasi dengan cara total dan purposive sampling. Wawancara dilakukan untuk
megetahui persepsi konsumen Teh Botol Sosro kemasan RGB. Variabel penelitian
ini adalah praktik GMP, SSOP, HACCP, dan persepsi konsumen.

Program prasyarat HACCP di PT. Sinar Sosro KPB Mojokerto adalah
praktik GMP dan praktik SSOP. Kedua praktik tersebut telah dilaksanakan
dengan baik sesuai ketentuan dalam SOP dan diuji secara berkala, serta
didokumentasikan dengan baik. Hasil evaluasi HACCP produk Teh Botol Sosro
kemasan RGB sudah sesuai dengan pedoman SNI 01-4852-1998 dan BSN 1004-
2002, namun masih terdapat kesalahan penulisan/redaksional pada dokumen
analisis bahaya dan control measure. Hasil survei persepsi konsumen juga
menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas terhadap kualitas gula, kualitas teh,
kualitas produk (rasa dan kemasan), maupun harga Teh Botol Sosro.

Penerapan HACCP Teh Botol Sosro kemasan RGB sudah baik terbukti dari
titik kendali kritis yang terkendali, prosedur verifikasi dan rekaman mutu yang
didokumentasikan dengan baik sehingga pelanggan merasa puas dan aman dalam
mengonsumsi Teh Botol Sosro. Perusahaan sebaiknya melakukan revisi pada
dokumen HACCP serta menjaga kesterilan proses produksi, higienitas pabrik, dan
melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan.
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