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ABSTRACT 

 

 

Food is the one of the important media for disease infection. Level rise of 

chicken consumption in Indonesia during 5 years later has to be equilibrated with 

good personal hygiene and sanitation practice in chicken production since 

breeding bird until bird is ready to be eaten. Most of chicken abbatoirs in 

Indonesia still use traditional way. Most of that abattoir is not yet in qualifying. 

They are not quilifying in location, compliteness of building, building design, and 

equipment.  

This research was conducted using cross sectional method and quantitative 

approach. The observation was conducted on 15 chicken abbatoir selected by 

inclucion criteria. They were the chicken abbatoirs with more than 1 ton 

production capacity. Reseach responden was 15 abattoirs owner and 30 chicken 

slaughterhouse workers selected by accidental sampling. The research variables 

are chicken abbatoirs sanitation and personal hygiene of slaughterhouse workers. 

Chicken abattoirs sanitation is consist of building sanitation, sanitary facilities, 

equipment sanitation, and chicken sanitation. Personal hygiene of slaughterhouse 

workers is consist of slaughterhouse workers health, usage of standard 

equipments, hand washing behaviour, and the other good behaviors when 

working. 

Conclusion of this reseach is 80 % slaughterhouse workers still didn’t meet 

the criteria of hygiene practice, and 73,33 % chicken abbatoirs still didn’t meet the 

criteria of sanitation. The suggestions could be given to local goverment are 

giving personal hygiene training for employees and supervising slaughter process 

periodically. Abattoirs owners should buy the new equipments for substitute the 

unfit equipments, build the building of abbatoir that quite separate with their 

house, build liquid waste handling facility, and pay attention to carcass 

cleanliness. 

 

Keywords: chicken abattoirs, slaughterhouse workers, hygiene sanitation 
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ABSTRAK 

 

 

Makanan merupakan salah satu media yang penting dalam penularan 

penyakit. Konsumsi ayam yang meningkat di indonesia selama lima tahun 

terakhir harus diimbangi dengan praktek higiene dan sanitasi yang baik dalam 

memproduksi ayam mulai dari tahap pemeliharaan ternak sampai ternak siap 

dikonsumsi. Rumah Pemotongan Ayam di indonesia banyak yang masih bersifat 

tradisional. Sebagian besar Rumah Pemotongan Ayam yang bersifat tradisional 

belum memenuhi syarat, baik lokasi, kelengkapan bangunan, tata letak bangunan, 

dan peralatannya.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Observasi dilakukan pada 15 Rumah 

Pemotongan Ayam yang ditentukan menggunakan kriteria inklusi, yakni RPA 

dengan kapasitas pemotongan di atas 1 ton. Responden penelitian adalah 15 

pemilik Rumah Pemotongan ayam dan penjagal ayam sebanyak 30 orang yang 

diambil secara accidental sampling. Variabel penelitian adalah sanitasi RPA dan 

higiene penjagal ayam. Variabel sanitasi RPA terdiri dari sanitasi bangunan, 

sarana sanitasi, sanitasi peralatan dan sanitasi ayam. Variabel higiene penjagal 

ayam terdiri dari kesehatan penjagal, penggunaan perlengkapan standar, perilaku 

mencuci tangan, dan perilaku baik lainnya.  

Kesimpulan penelitian ini sebanyak 80% penjagal ayam belum memenuhi 

persyaratan higiene, dan 73,33% RPA masih belum memenuhi persyaratan 

sanitasi. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah setempat adalah 

hendaknya memberikan pelatihan higiene pada karyawan dan mengawasi secara 

rutin kegiatan pemotongan ayam. Pemilik RPA hendaknya mengganti peralatan 

yang tidak layak pakai dengan yang baru, mendirikan bangunan RPA yang 

terpisah dengan bangunan tempat tinggal, dan membangun sarana penanganan 

limbah cair, dan memperhatikan kebersihan daging hasil pemotongan.  

 

Kata Kunci: rumah pemotongan ayam, penjagal ayam, higiene sanitasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

     Unggas potong adalah setiap jenis burung yang diternakkan dan 

dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, burung 

dara, dan burung puyuh. (SNI 01-6160-1999). Ayam merupakan salah satu 

unggas yang kaya akan zat gizi, terutama protein. Seratus gram daging 

ayam yang direbus mengandung 20,2 gram protein, 66 gram air, 12,6 gram 

lemak, 0,11 gram vitamin B1, dan mikronutrient lainnya seperti asam 

nikotinat, besi, vitamin B2, kalsium, dan fosfor. (Basith, 2006) 

     Konsumsi Ayam cenderung meningkat lima tahun terakhir seiring 

dengan meningkatnya penghasilan dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya protein hewani. Selama tahun 2007 – 2011, konsumsi daging 

ayam ras (broiler) mencapai rata-rata pertumbuhan 6,60 %. Prosentase ini 

lebih besar dari daging sapi yang mencapai 4,61%. Prosentasi 

pertumbuhan rata-rata konsumsi daging ayam ini bahkan menjadi yang 

paling tinggi di antara ke-33 bahan makanan yang terdaftar. (Susenas, 

2012)  

Konsumsi ayam yang terus meningkat disertai pula dengan usaha 

pemotongan ayam yang juga semakin berkembang pesat di indonesia. 

Khusus untuk industri ayam potong dan telur yang dikelola secara 
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modern, sektor ini telah menyerap 10 juta tenaga kerja. Jumlah ini belum 

dihitung dengan tenaga kerja pada sektor industri yang mengolah ayam 

menjadi produk kemasan semacam sosis dan naget. Selain itu, peredaran 

uang khusus untuk memproduksi ayam potong saja, jumlahnya mencapai 

Rp113 trilliun per tahun, belum lagi produksi telur atau bahan makanan 

yang bahan bakunya dari ayam dan telur, tentu jumlah uang yang beredar 

lebih banyak lagi. (Sahma, 2012) 

     Besarnya prospek bisnis dan peningkatan konsumsi ayam di Indonesia 

tentunya harus diimbangi dengan pelaksanaan higiene dan sanitasi yang 

baik dalam memproduksi ayam mulai dari tahap pemeliharaan ternak, 

pengangkutan, pemotongan, penjualan, pemasakan, sampai ternak siap 

dikonsumsi. Salah satu tahapan tersebut yang perlu diperhatikan adalah 

proses pemotongan ternak. Rumah Pemotongan Ayam di indonesia banyak 

yang masih bersifat tradisional. Kelengkapan peralatan, teknik 

pemotongan dan cara penanganannya belum memenuhi aspek kebersihan 

dan kesehatan. Sebagian besar produsen daging ayam masih menggunakan 

peralatan yang seadanya untuk melakukan pemotongan ayam. Berdasarkan 

hasil penelitian Abubakar (2007) di DKI Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan 

Bekasi disimpulkan bahwa RPA tradisional belum memenuhi standar 

karena tidak sesuai dengan SNI, dan sebagian besar tidak memenuhi 

syarat, baik lokasi, sarana, kelengkapan bangunan, tata letak bangunan, 

dan peralatannya. HACCP juga belum diterapkan di RPA tradisional, 
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karena terbatasnya sarana, tidak adanya komitmen pengusaha RPA dan 

tidak ada sangsi dari pemerintah.  

     Pengelolaan ayam yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan bisa 

menyebabkan ayam terserang penyakit. Beberapa bakteri dan virus yang 

menyerang ayam seperti bakteri salmonella, campylobacter, dan virus 

H5N1 dapat ditularkan ke manusia. Pada tahap pemotongan ayam, 

kontaminasi bakteri bisa terjadi karena penanganan yang tidak tepat, 

misalnya karena penggunaan peralatan yang tidak steril dan kotaminasi 

dari air perendam. Hasil penelitian Endang (2011) tentang kualitas 

bakteriologis daging dan hati ayam di pasar tradisional dan modern di DKI 

Jakarta menunjukkan bahwa prosentase cemaran daging dan hati ayam 

yakni Total Plate Coliform (TPC) 50,32%, E Coli 40%, Salmonella 8,1% 

dan Camphylobacter 5,8% diatas Batas Maksimun Cemaran Mikroba 

(BMCM). Menurut Nugroho (2005), cemaran Salmonella pada peternakan 

ayam di daerah Sleman Yogyakarta mencapai 11,40% pada daging dan 

1,40% pada telur. Virus dan mikroba yang mencemari daging ayam dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan/penyakit bagi manusia yang kontak 

atau mengkonsumsinya. Penyakit yang bisa terjadi antara lain adalah 

gangguan abdominal dan diare akibat penyakit salmonellosis atau 

campylobacteriosis, penyakit tifoid, dan flu burung. 

Kasus flu burung pertama kali dilaporkan Indonesia pada tahun 2003. 

Jutaan unggas mati karena penyakit ini dan juga dimusnahkan sebagai 

wujud penanganan kasus penularan flu burung. Kasus flu burung pada 
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manusia pertama kali dilaporkan pada tahun 2005. Sejak itu Indonesia 

sudah mencatat lebih dari 130 kasus flu burung pada manusia dan lebih 

dari 110 korban meninggal. Jumlah ini merupakan yang paling tinggi di 

dunia. Di Indonesia, anak-anak merupakan salah satu kelompok yang 

paling beresiko terkena penyakit ini karena sekitar 40 persen dari korban 

flu burung adalah-adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun 

(UNICEF, 2006). 

Flu burung di Indonesia dewasa ini kembali merebak. Jawa Timur 

yang menjadi salah satu daerah endemis avian influenza kembali 

mengalami kasus di tahun 2013. Memasuki tahun 2013, serangan penyakit 

flu burung terhadap unggas di Kabupaten Purworejo meningkat. 

Sedikitnya 219 ayam kampung milik peternak di Gesing Purwodadi dan 

Popongan Banyuurip mati mendadak dan hasil tes menyatakan kematian 

itu akibat flu burung. Jumlah tersebut naik dari tahun 2012, dimana flu 

burung dilaporkan menyerang 60 unggas (Kemenkokesra, 2013). Ribuan 

ayam mati juga terjadi di Kabupaten Kediri. Ayam yang mati diduga 

terkena flu burung. Gejala yang terlihat antara lain wajah ayam membiru, 

mulutnya mengeluarkan cairan kemudian ayam mati secara mendadak 

(Mubarok, 2013). 

Dampak lain yang bisa terjadi karena pengelolaan ayam yang tidak 

tepat adalah pencemaran lingkungan udara dan air akibat limbah yang 

dihasilkan dari usaha peternakan ayam terutama berupa kotoran ayam dan 

bau yang kurang sedap serta air buangan. Pencemaran udara terutama 
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berupa bau dikeluarkan selama proses dekomposisi kotoran ayam. Bau 

tersebut berasal dari kandungan gas amonia yang tinggi dan gas hidrogen 

sulfida, (H2S), dimetil sulfida, karbon disulfida, dan merkaptan.  Sumber 

pencemaran air adalah air buangan yang berasal dari cucian tempat pakan 

dan minum ayam serta keperluan domestik lainnya (Rachmawati, 2000). 

Gas yang dihasilkan dari proses ini, misalnya H2S dapat menyebabkan 

iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Pada 

konsentrasi lebih tinggi dapat menyebabkan pusing, mual, dan muntah 

(Juanda, 2012). 

Upaya evaluasi pelaksanaan higiene dan sanitasi sangat penting 

dilakukan mulai dari pemeliharaan ayam, pengangkutan, pemotongan, 

pengolahan, sampai dengan penyajiannya. Hal ini bertujuan untuk 

menjamin mutu dan kehalanan makanan serta memperbaiki cara 

pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses, sehingga produsen, 

distributor, konsumen, dan masyarakat sekitar terbebas dari gangguan 

kesehatan. 

1.2      Identifikasi Masalah 

Desa Sidowungu adalah sebuah desa di Kecamatan Mennganti 

Kabupaten Gresik yang  mayoritas penduduknya bekerja sebagai 

wirausahawan yang bergerak di bidang industri ayam potong. Setiap 

harinya, berton-ton unggas, terutama ayam didatangkan dari peternakan di 

berbagai desa dari kabupaten lain. Unggas yang diterima ini selanjutnya 

disembelih dan diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan karkas 
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yang siap dijual. Biasanya, pedagang ayam potong menjual karkas ke 

pasar tradisional di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Ada juga beberapa 

rumah makan atau perusahaan di Surabaya yang sengaja memesan daging 

ayam segar dari pedagang ayam potong di Desa Sidowungu.   

Proses pemotongan ayam sebagian besar dilakukan di Rumah Potong 

Ayam yang dimiliki oleh penyedia jasa pemotongan unggas, namun ada 

pula pedagang yang melakukan pemotongan ayam sendiri. Jumlah RPA 

yang ada di Desa Sidowungu sangat banyak, di masing-masing RT 

biasanya ada beberapa RPA. Bangunan RPA masih sangat sederhana, 

sebagian besar menjadi satu dengan tempat tinggal. Demikian juga 

peralatan yang dipakai belum menggunakan mesin modern. Dari sekian 

banyak RPA, hanya ada 2 RPA yang sudah memiliki sertifikasi MUI, 

sedangkan yang lainnya tidak. Jumlah ayam yang dipotong dalam sehari 

bervariasi antar tiap RPA, mulai dari 500 sampai 1000 ekor ayam tiap 

RPA per harinya. Biasanya pelaksanaan pemotongan dilakukan pada 

malam hari sampai menjelang matahari terbit, sekitar pukul 22.00 – 

05.00. Selain berbagai jenis ayam, unggas lain yang dipotong adalah 

bebek. 

Selama proses pemotongan berlangsung, keluhan kesehatan penjagal 

adalah pegal dan batuk karena bekerja di malam hari, ketika tubuh 

seharusnya beristirahat. Masyarakat sekitar juga mengeluhkan bau ayam 

yang mengganggu. Selain itu, penjagal ayam biasanya hanya 

menggunakan sepatu boot sebagai APD dan tidak memakai masker. 
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Limbah hasil pemotongan yang dikelola hanya bulu ayam, yakni dipasok 

ke pabrik. Sedangkan limbah lainnya seperti darah dan feses dibuang ke 

lingkungan sekitar, padahal RPA berada di sekitar pemukiman penduduk. 

Meskipun kondisinya demikian, pihak pemerintah jarang melakukan 

intervensi kepada produsen ayam potong, seperti memberikan penyuluhan 

tentang higiene dan sanitasi kepada penjagal ayam ataupun mengawasi 

mutu karkas yang dihasilkan dari proses pemotongan. Kondisi inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang keadaaan 

higiene dan sanitasi rumah potong ayam di desa ini.   

Usaha pemotongan dan perdagangan unggas di Desa Sidowungu 

merupakan potensi desa yang besar dan menjadi mata pencaharian utama 

penduduk. Kelangsungan hidup warga desa tergantung dari usaha ini. 

Oleh karena itu, kualitas dan kehalalan karkas ayam harus dipantau terus 

menerus, penerapan higiene pekerja, sanitasi peralatan dan tempat 

pemotongan juga penting dilakukan. Tujuannya untuk menjamin 

kepuasan dan kesehatan konsumen serta kelangsungan usaha ayam 

potong di Desa Sidowungu.  

1.3      Rumusan Masalah  

Bagaimanakah kondisi higiene penjagal ayam dan sanitasi rumah 

pemotongan ayam di Desa Sidowungu ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum : 

Mempelajari higiene penjagal ayam dan sanitasi Rumah 

Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu. 

1.4.2 Tujuan Khusus : 

a.) Mengidentifikasi karakteristik penjagal ayam di Desa 

Sidowungu yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, penghasilan per bulan, dan lama bekerja. 

b.) Menilai higiene penjagal ayam Rumah Pemotongan Ayam di 

Desa Sidowungu 

c.) Menilai sanitasi bangunan Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu  

d.) Menilai sarana sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

e.) Menilai sanitasi peralatan Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

f.) Menilai sanitasi ayam Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti : 

a.) Memperluas wawasan tentang ilmu kesehatan masyarakat, 

khususnya kesehatan lingkungan 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS HIGIENE PENJAGAL ... HAFIDZ AL ISHAQI



9 
 

 
 

b.) Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian sesuai dengan kaidah yang ada 

c.) Media pembelajaran bagi peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang pernah diperoleh di bangku kuliah 

1.5.2 Bagi Produsen : 

a.) Memberikan informasi tentang gambaran keadaan higiene dan 

sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu. 

b.) Memberi kritik dan saran kepada produsen untuk melakukan 

perbaikan higiene dan sanitasi Rumah Pemotongan Ayam. 

1.5.3 Bagi Pemerintah terkait : 

a.) Memberikan informasi tentang gambaran keadaan higiene dan 

sanitasi Rumah Pemotongan Ayam sebagai dasar dalam 

melakukan tindakan intervensi maupun penyusunan kebijakan 

terkait usaha pemotongan ayam tradisional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Higiene dan Sanitasi Makanan 

Higiene adalah upaya kesehatan yang meliputi cara memelihara 

dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air 

bersih dan sabun, mencuci piring, dan membuang bagian makanan yang 

rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan (Depkes RI 

2004). Higiene adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang 

diitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta 

lingkungan tempat orang tersebut berada (Widyati, 2002).  

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit yang dititikberatkan 

pada kegiatan untuk mengusahakan kesehatan lingkungan hidup manusia 

(Widyati, 2002). Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara 

dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya 

menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, 

menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang 

sembarangan (Depkes RI, 2004). 

Higiene dan sanitasi tidak dapat dipisahkan karena satu sama 

lainnya memiliki ikatan yang erat. Misalnya seseorang sudah memiliki 

higiene yang baik karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasi tidak 
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mendukung karena tidak cukup tersedia air bersih, maka mencuci tangan 

tidak sempurna (Depkes RI, 2004). 

Higiene sanitasi makanan dan minuman adalah upaya 

mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang 

dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan 

kesehatan. Persyaratan higiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis 

yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, personel dan 

perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan 

fisika. (Depkes RI, 2003) 

2.2 Kontaminasi pada Daging Ayam 

Daging dengan kadar air yang tinggi merupakan bahan pangan 

yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba, karena kaya nitrogen dan 

mineral, serta mengandung mikroorganisme yang menguntungkan bagi 

mikroba lain. Jumlah mikroba dalam daging juga dipengaruhi perlakuan 

ternak sebelum pemotongan (Betty & Yendri, 2007 dalam Sibarani, 2011). 

Daging yang tercemar mikroba melebihi ambang batas akan berjamur, 

berlendir, daya simpannya menurun, berbau busuk, rasa tidak enak, dan 

menyebabkan gangguan kesehatan bila dikonsumsi manusia (Djaafar & 

Rahayu, 2007 dalam Sibarani, 2011). 

Jumlah dan jenis mikroba yang berbahaya pada daging ayam yang 

dipotong dan dijual di pasar tradisional cukup mengkhawatirkan. Mikroba 

yang biasanya terdapat pada karkas ayam antara lain Campylobacter, 

Clostridium, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, E. coli dan Yersinia. 
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(Cox et al., 2005 dalam Sibarani, 2011). Pencemaran daging oleh mikroba 

dapat terjadi sebelum atau setelah hewan dipotong. Kontaminasi oleh 

bakteri bisa terjadi semenjak ayam hidup, yakni ketika berada di 

peternakan. Hal ini terjadi apabila peternak mengabaikan kebersihan pakan 

dan kandang dimana ternak tersebut hidup. Beberapa jenis mikroba seperti 

Salmonella yang hidup di saluran pencernaan hewan, dapat ditularkan 

melalui rute fekal-oral, sehingga apabila ternak diberi minum yang 

tercemar bakteri tersebut dari feses manusia atau hewan lain, 

makakontaminasi pun terjadi. Selain itu, kontaminasi juga bisa terjadi di 

tempat pemotongan . Sumber pencemaran tersebut antara lain adalah : 1) 

hewan (kulit, bulu, isi jeroan), 2) pekerja/manusia yang mencemari produk 

ternak melalui pakaian, rambut, hidung, mulut, tangan, jari, kuku, alas 

kaki, 3) peralatan (pisau, talenan, pisau, boks), 4) bangunan (lantai), 5) 

lingkungan (udara, air, tanah), dan 6) kemasan. Sesaat setelah dipotong, 

darah masih bersirkulasi ke seluruh anggota tubuh hewan, sehingga 

penggunaan pisau yang tidak bersih dapat menyebabkan mikroorganisme 

masuk ke dalam darah. Air perendaman untuk menghilangkan bulu juga 

bisa menjadi sumber kontaminasi oleh bakteri. Pada saat pengeluaran 

jeroan, peletakannya tidak boleh berdekatan dengan daging ayam karena 

jeroan lebih cepat terkontaminasi bakteri. Air pencuci karkas juga bisa 

menjadi sumber kontaminasi jika air tidak memenuhi kualitas air bersih. 

Kontaminasi pada saat penjualan di pasar juga bisa terjadi, jika telenan 

yang digunakan terbuat dari kayu. Kayu adalah bahan yang mudah 
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menyerap air, sehingga meskipun telah dicuci bisa menyisakan air yang 

terkontaminasi bakteri di dalamnya (Endang, 2011 dan Gustiani, 2009). 

Tabel 2.1 Batas Maksimum Cemaran Mikroba di Dalam Pangan 

No. Kat 

pangan 

Kategori pangan Jenis cemaran 

mikroba 

Batas maksimum 

08.1.1 Daging ayam 

segar, beku (karkas 

dan tanpa tulang), 

dan cincang 

ALT (30
o
C, 72 

jam)
 
 

1 x 10
6
 koloni/g 

Koliform 1 x 10
2
 koloni/g  

Eschericia Coli 1 x 10
1
koloni/g 

Salmonella sp. negatif/25 g 

Staphylococcus 

aureus 

1 x 10
2
 koloni/g 

Campylobacter sp negatif/25 g 

 Sumber : SNI 7388 tahun 2009 

Tabel 2.1 yang berisi batas maksimum cemaran mikroba dalam 

pangan menjelaskan bahwa bakteri Salmonella sp. dan Campylobacter sp. 

adalah bakteri yang tidak boleh ada pada karkas ayam, sedangkan bakteri 

lainnya diperbolahkan keberadaannya namun dengan batas tertentu.  

Foodborne disease adalah suatu penyakit yang merupakan hasil 

dari makanan yang tercemar oleh mikroba. Mikroba masuk ke dalam 

saluran pencernaan manusia melalui makanan yang dikonsumsinya. 

Makanan ini kemudian dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga mikroba 

di dalamnya dapat menyebabkan gejala penyakit. Gejala umum foodborne 

disease adalah perut mual diikuti muntah-muntah, diare, demam, kejang-

kejang, dan gejala lainnya (Gustiani, 2009). 
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Selain cemaran biologis, cemaran kimia dan fisika juga bisa terjadi 

pada karkas ayam. Cemaran kimia bisa terjadi sebelum dan sesudah ayam 

dipotong. Pada saat ayam masih hidup, cemaran pestisida pada 

lingkungan, air, tanah, dan pada tanaman pakan dapat masuk ke tubuh 

ternak dan residunya akan ditemui dalam produk yang dihasilkan. 

(Soejitno 2002 dalam Murdiati, 2006). Selain itu, penggunaan antibiotik 

secara berlebihan dapat menyebabkan daging dan hati ayam banyak 

tercemar residu antibiotika (Murdiati, 2006). Pada tahap proses produksi, 

cemaran kimia bisa berasal dari penggunaan pewarna pada karkas ayam 

dan cemaran deterjen yang digunakan untuk membersihkan peralatan. 

Cemaran fisika pada karkas bisa menimbulkan cedera pada saat 

dikonsumsi. Beberapa faktor fisik yang mencemari karkas antara lain 

batu/kerikil, potongan tulang, ranting, duri rumput, rambut, potongan kuku, 

pecahan kaca/gelas, logam, pengemas dan plastik (Thaheer, 2005 dalam 

Sibarani, 2011). 

2.3 Penyakit yang Ditularkan dari Ayam ke Manusia 

2.3.1 Salmonellosis Non-tifoid 

Bakteri Salmonella bisa menyebabkan penyakit 

salmonellosis non-tifoid , demam tifoid dan paratifoid  pada 

manusia. Salomellosis non-tifoid disebabkan oleh salmonella (basil 

Gram-negatif) non-tifoid yang tinggal di dalam usus hewan. Hanya 

sejumlah serotipe yang menyebabkan salmonellosis non-tifoid 

pada manusia dari sekitar 2000 serotipe. Contoh serotipe yang 
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umum adalah S.enteriditis, S. typhimurium, S. virchow, S. Hadar, 

S. Heidelberg, S. Agona, dan S.indiana. Gejala penyakit ini antara 

lain mual, muntah, malaise, nyeri, abdomen seperti kram dan diare. 

Pada awalnya tinja bervolume banyak dan cair tanpa darah, namun 

selanjutnya dapat bercampur darah dan lendir. Diare yang terjadi 

mulai dari diare ringan yang berlagsung tidak lebih dari beberapa 

jam hingga diare yang lebih berat dengan pengeluaran tinja cair 

yang banyak dan sering. Diare biasanya menghilang dalam 

beberapa jam; diare yang menetap dalam 3 minggu jarang terjadi. 

Setelah sembuh, pasien biasanya mengekskresi salmonella selama 

4-6 minggu, namun berlangsung lebih lama pada usia ekstrem. 

Karier kronik lebih dari 1 tahun jarang terjadi (<1%). Komplikasi 

yang bisa terjadi antara lain diare berat, dehidrasi, gagal ginjal, 

kolitis, dan sebagainya. (Mandal, 2008)  

Penularan penyakit yang disebabkan Salmonella adalah 

melalui fekal-oral. Kuman salmonella yang berasal dari tinja 

penderita atau karier masuk ke dalam tubuh manusia melalui 

makanan atau minuman (Widoyono, 2011). Mekanisme penularan 

dari makanan atau minuman sangat bervariasi. Salmonellosis 

merupakan salah satu zoonosis, sehingga penularannya kepada 

manusia dapat berasal dari hampir semua hewan ternak, seperti 

sapi, babi, kebau, kambing, domba, ayam, burung, dan lain-lain. 

Penular utama bagi manusia adalah berasal dari babi dan ayam. Air 
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dan produk asal hewan seperti daging, telur, dan susu dapat 

tercemar salmonella sp. sehingga dapat menular ke manusia jika 

tidak dimasak sampai matang, bahkan makanan yang telah 

dimasak juga bisa terkontaminasi bakteri salmonella sp. yang 

berasal dari sisa-sisa bahan mentah yang menempel pada peralatan 

memasak seperti pisau dan telenan (Soeharsono, 2002). Di 

beberapa negara, penularan penyakit akibat bakteri salmonella juga 

dapat terjadi karena masyarakat mengkonsumsi kerang-kerangan 

yang airnya tercemar kuman. Kontaminasi juga dapat terjadi dari 

sayuran yang pohonnya dipupuk dengan kotoran manusia. Vektor 

berupa lalat dan serangga lainnya juga berperan dalam penularan. 

(Widoyono, 2011) 

2.3.2 Demam Tifoid dan Paratifoid 

Demam tifoid adalah infeksi akut pada saluran pencernaan 

yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Demam paratifoid adalah 

penyakit sejenis yang disebabkan oleh Salmonella paratyphi A, 

B,dan C. Gejala dan tanda demam tifoid hampir sama dengan 

demam paratifoid, tetapi manifestasi klinis paratifoid lebih ringan. 

Kedua penyakit tersebut disebut tifoid. Demam tifoid 

mengakibatkan tiga kelainan pokok, yaitu demam berkepanjangan, 

gangguan sistem pencernaan, dan gangguan kesadaran. Demam 

lebih dari satu minggu adalah gejalayang paling menonjol. 

Gangguan pencernaan yang sering terjadi adalah konstipasi dan 
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obstipasi (sembelit), meskipun diare juga bisa terjadi. Gejala 

lainnya adalah mual dan muntah. Pada kondisi yang parah bisa 

disertai gangguan kesadaran yang berupa penurunan kesadaran 

ringan, apatis, somnolen, hingga koma. Komplikasi yang bisa 

terjadi antara lain perforasi usus, pendarahan usus, dan koma.  

(Widoyono, 2011) 

2.3.3 Flu Burung 

Virus influenza tipe A, subtipe H5N1 merupakan virus 

penyebab penyakit flu burung pada hewan maupun manusia. Virus 

ini termasuk dalam famili Orthomyxoviridae, Genus 

Influenzavirus. Gejala yang terjadi pada unggas umumnya muncul 

sangat ringan, sehingga sulit diketahui. Gejala pada manusia yang 

terular antara lain kenaikan suhu tubuh (< 38
o
C) yang merupakan 

gejala paling awal. Gejala ini kemudian diikuti dengan keluarnya 

eksudat hidung yang bersifat mukus (lendir) bening, batuk, pilek 

dan sakit tenggorokan. Dalam waktu singkat dapat menjadi parah 

disertai sesak napas. Penularan dari manusia ke manusia tidak 

ditemukan. Unggas (ayam, burung, dan itik) merupakan sumber 

penular virus influenza. (Soeharsono, 2002). Penularan bisa terjadi 

melalui kontak ataupun makanan yang terkontaminasi oleh air liur, 

lendir, dan kotoran unggas yang sakit. Penularan lewat udara bisa 

terjadi karena udara tercemar virus H5N1 yang berasal dari kotoran 

unggas yang sakit. Pencegahan yang bisa dilakukan antara lain 
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mencuci tangan sebelum dan sesudah makan maupun menyentuh 

unggas, memasak makanan sampai matang, memakai alat 

pelindung diri saat bekerja, membersihkan kandang secara rutin, 

dan menjauhkan kandang dari lingkungan rumah (Depkes RI, 

2006).   

2.3.4 Campylobacteriosis 

Campylobacter merupakan bakteri penyebab diare bakterial 

pada manusia. Serotipe yang paling sering menginfeksi manusia 

adalah Campylobacter jejuni. Gejala penyakit ini antara lain nyeri 

abdomen yang hebat, mual, dan diare yang bervariasi, mulai dari 

ringan sampai berat dan kadang-kadang mengandung lendir dan 

darah. Sumber penularan penyakit ini antara lain burung (terutama 

unggas), ternak (babi, sapi, domba), dan hewan piaraan. Cara 

penularannya terutama melalui konsumsi makanan yang 

terkontaminasi. Makanan yang menjadi sumber utama penularan 

adalah susu mentah dan daging unggas mentah atau kurang 

matang. Kontaminasi silang juga bisa terjadi. Pencegahan penyakit 

bisa dilakukan dengan menjaga higiene perorangan, pencegahan 

kontaminasi silang, prosedur pemotongan hewan dan pengolahan 

daging yang higienis, serta memasak daging hingga matang 

(WHO, 2000). 
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2.4 Persyaratan Higiene dan Sanitasi Rumah Pemotongan Ayam 

Persyaratan sanitasi di dalam usaha pemotongan ayam sangatlah 

penting agar dapat meghasilkan produk akhir yang aman, sehat, utuh, dan 

halal. Aman artinya tidak mengandung bahaya biologik, kimia, dan fisik 

yang dapat menyebabkan penyakit serta menggangu kesehatan manusia. 

Sehat artinya memiliki zat-zat yang dibutuhkan dan berguna bagi 

kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Utuh artinya daging tidak bercampur 

dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Halal 

artinya hewan tersebut dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat 

agama islam. 

2.4.1 Persyaratan Kebersihan dan Sanitasi 

2.4.1.1 Sanitasi Bangunan 

Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan 

keberhasilan program sanitasi bangunan adalah : 

a.) Desain dan konstruksi bangunan disesuaikan dengan tujuan 

penggunaan, mudah di dalam pemeliharaan dan 

pembersihannya 

b.) Tata ruang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan alur 

proses, sehingga berjalan teratur dan terhindar dari 

pencemaran/kontaminasi silang 

c.) Luas bangunan disesuaikan dengan kapasitas produksi, 

sehingga mampu menampung ruang gerak karyawan 

d.) Daerah kotor dan daerah bersih dipisahkan secara fisik 
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e.) Lantai kedap air, rata, tidak licin, tidak berlubang atau tidak 

retak, kuat menahan beban, serta landai ke arah saluran 

pembuangan, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi 

f.) Pintu terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap 

air,dan tidak toksik, dan mampu mencegah masuknya 

hama. 

g.) Ventilasi udara baik, aliran udara diatur dari daerah bersih 

ke daerah kotor 

2.4.1.2  Sanitasi Peralatan dan Mesin 

Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam sanitasi 

peralatan dan mesin, antara lain : 

a.) Desain peralatan dibuat sesuai dengan tujuan penggunaan, 

mudah dibersihkan dan didesinfeksi 

b.) Bahan peralatan yang berhubungan langsung dengan 

produk harus terbuat dari bahan yang tidak korosif dan 

tidak toksik 

c.) Peralatan yang digunakan di daerah kotor tidak boleh 

digunakan untuk menangani produk di daerah bersih 

2.4.1.3 Sanitasi Lingkungan 

Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam sanitasi 

lingkungan adalah : 

a.) Tersedia sarana jalan yang baik dan bebas banjir 

b.) Terbebas dari sumber pencemaran yang bersifat kimiawi 
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c.) Sumber pasokan air memenuhi syarat air bersih, tersedia 

cukup, dan terus-menerus 

d.) Sistem pembuangan limbah lancar dan tidak mencemari 

lingkungan 

e.) Terawat baik dan bersih, tidak ada tumpukan sampah 

2.4.2 Pembersihan dan Desinfeksi 

2.4.2.1  Metode Pembersihan 

Pembersihan peralatan, mesin, dan bangunan harus 

dilakukan secara teratur dan benar, sehingga mampu 

menghilangkan kontaminan yang ada. Pembersihan dapat 

dilakukan secara fisik, kimia, atau gabungan dari keduanya. 

Pembersihan secara fisik misalnya dengan menggosok, 

sedangkan cara kimia biasanya denagn menggunakan deterjen 

atau zat-zat yang bersifat asam atau basa 

Desinfeksi merupakan usaha ntuk mengurangi jumlah 

mikrroganisme hidup, tetapi pada umumnya tidak bisa 

membunuh spora bakteri. Desinfektan tidak membunuh seluruh 

mikroorganisme, melainkan menurunkan jumlahnya sampai 

pada tingkat yang tidak membahayakan konsumen. Beberapa 

jenis desinfektan yang dapat digunakan dalam pemotongan 

ayam antara lain klorin dan senyawa klorin, termasuk senyawa 

hipoklorit, Iodofor, senyawa amonium kuartener, serta larutan 

asam dan basa kuat.  
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2.4.2.2  Pemilihan Deterjen 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

deterjen, antara lain : 

a.) Deterjen memiliki kemampuan untuk membasahi, 

menghilangkan kotoran di permukaan, dan menyuspensi 

kotoran 

b.) Deterjen memiliki sifat mudah dibilas, sehingga sisa 

kotoran dan deterjen mudah terlepas dari peralatan yang 

dicuci 

c.) Jenis, konsentrasi, dan suhu deterjen disesuaikan dengan 

jenis kotoran 

d.) Deterjen bersifat non-korosif dan harus sesuai dengan 

bahan lainnya, misalnya dengan desinfektan. 

e.) Sisa lemak dan protein yang terdapat di dalam peralatan 

membentuk garam mineral berbentuk lapisan keras dapat 

dihilangkan dengan larutan detergen yang panas. 

2.4.2.3  Prosedur Pembersihan 

Prosedur pembersihan peralatan, mesin, dan bangunan 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a.) Kotoran karan yang terdapat dipermukaan dapat 

dihilangkan dengan cara menyikat, menyedot, 

mengerok, atau dengan cara lain. Jika diperlukan, 

pembuangan kotoran dapat disertai dengan 
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penyiraman dengan air bersih dengan suhu air 

tergantung dari jenis kotoran yang dibuang. Prosedur 

ini biasanya digunakan untuk membersihkan meja, 

lantai, dinding, pengeluaran jeroan, bak perendam 

karkas, mesin pencabut bulu, dan lain-lain. 

b.) Pembersihan harus menggunakan larutan deterjen 

yang mampu melarutkan atau menyuspensi kotoran 

dan mikroorganisme sehingga mudah terbuang dari 

peralatan. Prosedur ini biasanya digunakan pada 

peralatan-peralatankecil seperti pisau, telenan, dan 

lainnya. Pertama, peralatan ini direndam. Lama 

perendaman tergantung jenis kotoran yang mencemari 

alat, setelah itu dilanjutkan dengan penyikatan dan 

pembilasan. 

c.) Pembilasan untuk menghilangkan kotoran dan sisa 

deterjen dilakukan dengan menggunakan air yang 

memebuhi persyaratan sebagai air bersih  

Jika tahap-tahap tersebut dapat dijalankan, maka proses 

desinfeksi dapat dilakukan. Tahap pembersihan dan desinfeksi 

dapat dilakukan dengan cara mencampurkan deterjen dengan 

desinfektan. Namun, cara ini kurang efektif jika dibandingkan 

dengan proses pembersihan terlebih dahulu dilanjutkan 

desinfeksi. Selain itu, pencampuran zat tertentu bisa 
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membahayakan. Misalnya, pencampuran senyawa hipoklorit 

dengan bahan yang bersifat asam akan membentuk gas klorin 

yang bersifat toksik dan korosif. Petugas yang menangani 

bahan yang bersifat asam dan basa kuat haru menggunakan alt 

pelindung diri khusus dan disediakan standar operasional 

prosedur yang jelas tentang teknik penanganannya. Wadah 

desinfektan juga harus ditempatkan secara terpisah dengan 

makanan dan bahan pengemas, serta diberi label yang jelas. 

2.4.3 Higiene personal 

Beberapa persyaratan higiene pekerja yang perlu diterapkan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pekerja dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit 

menular seperti salmonellosis, TBC, hepatitis, penyakit kulit di 

tangan, muntah, diare, demam, dan sakit tenggorokan yang 

disertai demam 

2. Pekerja harus selalu menjaga kebersihan diri selama bekerja 

menanganikarkas, antara lain : 

a.) Mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, setelah dari 

tolet, setelah bersin dan batuk yang ditutup tangan, 

menyentuh bahan tercemar, dan lain-lain. Prosedur 

mencuci tangan yang benar yakni, langkah pertama adalah 

membasahi tangan dengan air bersih; dilanjutkan dengan 

pemberian sabun yang digosokkan selama 15 detik, 
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penggosokan di seluruh bagian termasuk punggung tangan, 

sela-sela jari, dan kuku; kemudian dilanjutkan dengan 

membersihkan tangan dengan air bersih mengalir; dan 

menutup kran air tidak dengan bagian tangan yang sudah 

dicuci.  

b.)  Menggunakan pakaian bersih 

c.) Menghindari perilaku kerja buruk seperti merokok, 

meludah, makan, bersin, batuk di depan produk, 

memasukkan jari ke dalam mulut, menggigit kuku, 

menggunakan asesoris tangan, menyentuh wajah, hidung, 

ranbut, atau telinga saat bekerja 

d.) Bekerja dan berperilaku sesuai dengan aturan 

e.) Seluruh karyawan harus mendapat pelatihantentang higiene 

personal.  

(Direktorat Kesmavet dan Pascapanen, 2010) 

2.5 Teknik Pemotongan Ayam 

Teknik pemotongan ayam terdiri dari dua macam, yaitu secara 

langsung dan tidak langsung. Pemotongan ayam secara langsung 

(tradisional) dilakukan setelah ayam dinyatakan sehat. Teknik ini 

dilakukan dengan cara memotong bagian leher, yaitu arteri karotis dan 

vena jugularis. Teknik kedua adalah secara tidak langsung, yaitu 

memingsankan ayam terlebih dahulu baru kemudian disembelih. 

Pemingsanan dimaksudkan agar ayam mudah disembelih, agar ayam tidak 
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tersiksa dan terhindar dari perlakuan kasar, sehingga menghasilkan mutu 

kulit dan karkas yang lebih baik. Pemingsanan bisa dilakukan dengan 

menguunakan alat pemingsan (knocker), senjata pemingsan (stunnign 

gun), pembiusan, atau arus listrik (Soeparno, 1994 dalam Abubakar, 2003)  

Tahap-tahap dalam proses penyembelihan unggas, yakni dimulai 

dari tahap transport (pengangkutan), reception (penerimaan), hanging 

(penggantungan unggas), stunning (pemingsanan), bleeding (pengeluaran 

darah), scalding (mencuci dengan air mendidih), plucking (pencabutan 

bulu), evisceration (mengeluarkan jeroan), organ proccesing (memproses 

organ), cooling (pendinginan), cutting (pemotongan), packing 

(pengemasan), freezing (pembekuan), depositing (penyimpanan), dan 

shipping (pengiriman) (Daniel, 2011). 

Cara pemotongan ternak unggas yang lazim di Indonesia adalah 

secara langsung. Ayam yang tiba di RPA diistirahatkan di lokasi khusus 

minimal 2 jam sebelum pemotongan. Pengistirahatan bertujuan untuk 

memulihkan kondisi ayam dan menghilangkan stres setelah melalui proses 

transportasi. Sebelum pemotongan dilakukan, sebaiknya ayam dipuasakan 

dahulu. Artinya tidak diberi makan, tetapi tetap diberi minum. Hal ini 

bertujuan agar pada saat penyembelihan dilakukan, tembolok dalam 

keadaan kosong, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran akibat isi 

tembolok atau isi usus yang keluar dapat dihindari. Sebelum 

penyembelihan, ayam juga harus diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan ini 

dinamakan pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan ini idealnya dilakukan 
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oleh seorang dokter hewan. Jika dokter hewan tidak ada, pemeriksaan ini 

boleh dilakukan oleh paramedik kesehatan hewan yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman di bidang perayaman dan bekerja di bawah 

pengawasan dokter hewan. Tujuan pemeriksaan antemortem antara lain : 

a.) Memperoleh ayam yang cukup istirahat. 

b.) Menghindari penyembelihan terhadap ayam yang sakit, 

sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya pencemaran 

pada tempat pemotongan, alat, dan pekerja. 

c.) Bahan informasi awal untuk pemeriksaan postmortem. 

d.) Jika ayam yang dikirim disertai dengan Surat Keterangan 

Kesehatan Hewan, makan pemeriksaan antemortem hanya 

dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi ayam tidak 

mengalami penyimpangan. 

Setelah ayam melewati tahap pemeriksaan antemortem, selanjutnya 

dilakukan penyembelihan. Penyembelihan ayam tanpa pemingsanan lebih 

sulit dibandingkan dengan ayam yang dipingsankan. Ayam harus benar-

benar dipegang dengan kuat tanpa harus menyakitinya. Pisau yang 

digunakan harus tajam. Pada saat penyembelihan darah harus keluar 

sebanyak mungkin. Proses pengeluaran darah yang baik adalah selama 3-5 

menit, tergantung pada besar kecilnya ayam yang dipotong. Sebaiknya 

ayam digantung, sehingga pengeluaran darah lebih cepat dan sempurna. 

Jika darah keluar sempurna maka bobot darah sekitar 4% dari bobot tubuh. 
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Setelah disembelih, ayam dicelupkan ke dalam air panas untuk 

mempermudah pencabutan bulu. Lama pencelupan dan suhu air pencelup 

tergantung pada umur dan jenis ayam. Perendaman ayam di dalam air 

panas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

a.) Perendaman dengan air bersuhu 52 – 55
o
C selama 90 – 120 

detik biasanya dilakukan terhadap ayam yang masih muda atau 

ayam broiler. 

b.) Perendaman dengan air bersuhu 55 – 60
o
C selama 90 – 120 

detik biasanya dilakukan terhadap ayam yang berusia tua.  

c.) Perendaman dengan air bersuhu 65 – 80
o
C selama 30 – 45 

detik, kemudian dilanjutkan dengan perendaman dalam air 

dingin selama 10 detik untuk mencegah kerusakan kulit. 

(Direktorat Kesmavet dan Pascapanen, 2010) 

Perendaman pada temperatur lebih tinggi dari 58
o
 C dapat 

menyebabkan kulit menjadi gelap dan mudah terserang bakteri (Soeparno, 

1994). Tahap selanjutnya adalah pencabutan bulu yang bisa dilakukan 

dengan mesin atau menggunakan tangan. Mesin pencabut bulu ada dua 

jenis, yaitu mesin pencabut bulu otomatis dan mesin pencabut bulu semi-

manual.  

Setelah dicabut bulunya, ayam dikeluarkan organnya. Adapaun 

tahap-tahap pengeluaran jeroan secara manual adalah sebagai berikut : 

a.) Memotong kepala dan leher pada batas badan, sehingga saluran 

pernafasan dan saluran makanan ikut terpotong. 
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b.) Membuat irisan di antara anus dan ujung tulang dada, sehingga 

jari-jari atau alat pengeluaran jeroan dapat masuk sampai 

rongga dada. 

c.) Membuang kelenjar minyak di daerah ekor untuk mengurangi 

bau anyir dan amis. 

d.) Mengeluarkan jeroan, dapat dibantu dengan tangan atau alat 

pengeluar jeroan. 

e.) Membersihkan bagian-bagian dalam rongga perut dan dada, 

termasuk pembuangan bagian yang tidak digunakan, termasuk 

paru-paru, kepala, tembolok, dan trakhea. 

  Segera setelah dilakukan pengeluaran jeroan, dilanjutkan dengan 

pemeriksaan postmortem. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk 

meneguhkan diagnosa antemortem, mendeteksi dan megeliminasi 

kelainan-kelaianan pada karkas, sehingga karkas layak dan aman 

dikonsumsi. Karkas adalah bagian dari ayam yang disembelih setelah 

pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa  

kepala, leher, dan kaki, dapat berupa karkas segar atau karkas beku. Hal 

penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua peralatan yang 

digunakan pada saat pengeluaran jeroan tidak boleh dipakai langsung 

untuk menangani karkas, namun harus dicuci dan didesinfeksi. 

Karkas yang selesai melewati semua proses tersebut, selanjutnya 

dicuci bersih dan didinginkan. Pendinginan karkas dengan air dingin 

selama 30 menit berguna untuk menurunkan suhu karkas, sehingga 
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pertumbuhan mikroorganisme pada karkas dan aktivitas enzim-enzim 

daging dapat dihambat, sehingga masa simpan karkas menjadi lebih lama. 

Selanjutnya, karkas siap dikemas dan diletakkan di dalam wadah yang 

tertutup. Pecahan es dapat diletakkan di tumpukan karkas untuk 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Direktorat Kesmavet dan 

Pascapanen, 2010). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Analisis Higiene Penjagal Ayam 

dan Sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu  

Sanitasi 

Rumah Pemotongan Ayam 

(Modifikasi SNI 01-6010-1999) 
a.) Sanitasi bangunan  

- Lokasi 

- Konstruksi bangunan 

- Kelengkapan bangunan 

b.) Sanitasi sarana 

- Penyediaan air bersih 

- Sarana cuci tangan 

- Sarana pembuangan limbah 

c.) Sanitasi peralatan 

- Pisau potong 

- Panci pencelupan 

- Alat pencabut bulu 

- Kandang unggas 

d.) Sanitasi ayam 

 

Higiene Penjagal ayam 

(Modifikasi SNI 01-6010-1999) 

a.)  Kesehatan penjagal ayam 
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c.)  Perilaku mencuci tangan 

d.)  Perilaku baik lainnya 

 

Kualitas biologis 
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a. Usia 
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e. Lama bekerja 
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Keterangan :  

Variabel yang diteliti  

    Variabel yang tidak diteliti  

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yakni mempelajari 

kondisi higiene penjagal ayam dan sanitasi rumah pemotongan hewan 

berdasarkan persyaratan hygiene dan sanitasi yang ada pada SNI 01-6160-1999 

tentang Rumah Pemotongan Unggas.  

Variabel karakteristik penjagal ayam meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, penghasilan per bulan, dan lama bekerja. Varibel ini 

mempengaruhi kondisi sanitasi Rumah Pemotongan Ayam dan higiene penjagal 

ayam. Variabel Sanitasi RPA  meliputi sanitasi bangunan, sarana sanitasi, sanitasi 

peralatan, dan sanitasi ayam. Variabel sanitasi bangunan dibagi lagi menjadi sub 

variabel lokasi, konstruksi bangunan, dan kelengkapan bangunan, sedangkan 

variabel sarana sanitasi dibagi lagi menjadi sub variabel penyediaan air bersih, 

sarana cuci tangan, dan sarana pembuangan limbah. Variabel sanitasi peralatan 

juga dibagi menjadi pisau potong, panci pencelupan, alat pencabut bulu, dan 

kandang unggas. Variabel higiene penjagal ayam meliputi kesehatan penjagal 

ayam, penggunaan perlangkapan standar, perilaku mencuci tangan, dan perilaku 

baik lainnya. Variabel sanitasi RPA dan higiene penjagal dapat mempengaruhi 

kualitas karkas ayam hasil pemotongan yang terdiri dari kualitas fisik, biologis, 

dan kimia. Namun, di dalam penelitian ini kualitas karkas tidak diteliti. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

metode observasional dan wawancara. Berdasarkan waktu pengambilan 

datanya, termasuk penelitian cross sectional.  

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah pemotongan ayam dan 

penjagal ayam yang ada di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten 

Gresik dengan kriteria inklusi adalah RPA yang melakukan pemotongan 

dengan frekuensi  rata-rata > 1 ton per hari atau sekitar > 625 ekor unggas per 

hari. 

4.3 Sampel, Besar Sampel, dan Penentuan Sampel 

Sampel penelitian ini adalah semua Rumah Pemotongan Ayam 

berdasarkan kriteria iklusi yang ditentukan. Jumlahnya adalah 15 RPA. 

Sedangkan sampel penjagal ayam diambil dengan cara accidental sampling, 

sehingga didapatkan 30 orang penjagal ayam sebagai sampel penelitian. 
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4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, 

Kabupaten Gresik. Waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal 

sampai hasil penelitian diseminarkan adalah sejak bulan Januari 2013 sampai 

dengan Agustus 2013.  

4.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Cara Pengukuran 

Tabel 4.1 Variabel, Definisi Operasional, dan Cara Pengukuran 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran 

1. 
Karakteristik  

Penjagal Ayam 
  

a. Usia 
lama seseorang hidup, mulai dari 

lahir sampai saat ini. 

Kuesioner 

1. < 20 tahun 

2. 21 – 30 tahun 

3. 31 – 40 tahun 

4. > 40 tahun 

b. Jenis kelamin 

Sifat jasmani dan rohani yang 

membedakan manusia menjadi dua 

jenis. 

Kuesioner 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

c. 
Pendidikan 

terakhir 

Jenjang pendidikan paling tinggi 

yang pernah ditamatkan 

Kuesioner 

1. Tidak sekolah 

2. SD/MI 

3. SMP/MTs 

4. SMA/MA 

5. Perguruan 

Tinggi 
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d. 
Penghasilan per 

bulan 

Total penghasilan yang didapat 

selama bekerja selama satu bulan 

Kuesioner 

1. < Rp 1000.000 

2. Rp 1000.000 – 

Rp 3.000.000 

3. Rp 3.000.000 – 

Rp 5.000.000 

4. Rp >5.000.000 

e. Lama bekerja 

Rentang waktu seseorang sejak 

memulai pekerjaan sebagai penjagal 

ayam sampai dengan sekarang ia 

bekerja 

Kuesioner 

1. < 1 tahun 

2. 1 – 5 tahun 

3. 6 – 10 tahun 

4. > 10 tahun 

2. 

Sanitasi 

Rumah 

Pemotongan 

Ayam 

  

a. 
Sanitasi 

bangunan 
 

Lembar Observasi 

1. memenuhi > 

70% skor 

maksimal 

2. tidak memenuhi 

< 70% skor 

maksimal 

a.1 Lokasi  

 

Persyaratan yang menghindarkan 

bangunan dari segala bentuk 

kontaminasi fisik, kimia, dan 

biologis. 

 

 

a.2 
Konstruksi 

bangunan 

Persyaratan yang meliputi tata ruang, 

pemisah daerah kotor dan bersih, 

dinding, laintai, langit-langit, 

 

Lanjutan Tabel 4.1  
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ventilasi, dan pintu, serta 

pendesinfeksian bangunan. 

a.3 
Kelengkapan 

bangunan 

Peryaratan yang meliputi ada 

tidaknya bangunan-bangunan yang 

diwajibkan keberadaannya. 

 

b. Sarana sanitasi  

 Lembar Observasi 

1. memenuhi > 

70% skor 

maksimal 

2. tidak memenuhi 

< 70% skor 

maksimal 

b.1 
Penyediaan air 

bersih 

Persyaratan yang meliputi 

ketersediaan air secara kuantitas dan 

kualitas 

 

b.2 
Sarana cuci 

tangan 

Persyaratan yang meliputi 

ketersediaan dan letak sarana cuci 

tangan 

 

b.3 

Sarana 

pembuangan 

limbah 

Persyaratan yang meliputi kondisi 

dan bahan saluran pembuangan 

limbah 

 

c. 
Sanitasi 

peralatan 
 

Lembar Observasi 

1. memenuhi > 

70% skor 

maksimal 

2. tidak memenuhi 

< 70% skor 

maksimal 

c.1 Pisau potong 

Persyaratan yang meliputi kondisi 

pisau potong, serta frekuensi dan 

cara membersihkannya 
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c.2 
Panci 

pencelupan 

Persyaratan yang meliputi kondisi 

panci pencelupan, serta frekuensi 

dan cara membersihkannya 

 

c.3 
Alat pencabut 

bulu 

Persyaratan yang meliputi kondisi 

alat pencabut bulu, serta frekuensi 

dan cara membersihkannya 

 

c.4 Kandang unggas 

Persyaratan yang meliputi frekuensi 

dan cara membersihkan kandang 

unggas 

 

d. Sanitasi ayam 

Persyaratan yang meliputi 

penanganan ayam yang saniter sejak 

ayam diterima sampai sesudah 

disembelih  

Lembar Observasi 

1. memenuhi > 

70% skor 

maksimal 

2. tidak memenuhi 

< 70% skor 

maksimal 

4.  
Higiene 

Penjagal Ayam 
 

Lembar Observasi 

1. memenuhi > 

70% skor 

maksimal 

2. tidak memenuhi 

< 70% skor 

maksimal 

a. 
Kesehatan 

penjagal ayam 

Persyaratan yang meliputi kondisi 

kesehatan yang terlihat secara fisik 

dan pemeriksaan kesehatan penjagal  

 

b. 

Penggunaan 

perlangkapan 

standar 

Persyaratan yang meliputi 

penggunaan perlengkapan standar 

(pakaian kerja khusus, apron plastik, 

penutup kepala, penutup hidung dan 

sepatu boot) saat melakukan proses 

pemotongan ayam. 

 

c. 
Perilaku 

mencuci tangan 

Persyaratan yang meliputi perilaku 

mencuci tangan pada saat bekerja 
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d. 
Perilaku baik 

lainnya 

Persyaratan yang meliputi perilaku 

lainnya pada saat bekerja yang dapat 

menghindarkan pekerja dan produk 

dari kontak terhadap agen penyakit  

 

 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dan 

observasi. Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar kuesioner dan 

lembar observasi. Lembar observasi dibuat dan dimodifikasi berdasarkan SNI 

01-6160-1999 tentang Rumah Pemotongan Unggas. Observasi dilakukan oleh 

peneliti dengan mengisi lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk 

menilai kondisi higiene dan sanitasi dengan metode skoring. Kuesioner diisi 

oleh penjagal ayam dan pemilik RPA. Penjagal ayam mengisi kuesioner yang 

berhubungan dengan variabel higiene penjagal ayam, sedangkan pemilik 

RPA mengisi kuesioner yang berhubungan dengan variabel sanitasi RPA. 

Data yang didapat dari pengisian kuesioner akan dianalisis secara deskriptif.   

4.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah analisis deskriptif dengan membuat tabel 

distribusi frekuensi. Metode skoring dilakukan dengan cara menentukan 

bobot untuk masing-masing variabel dan menentukan nilai untuk masing-

masing aspek yang dinilai. Perkalian bobot dan nilai menghasilkan skor. 

Skor-skor ini kemudian dijumlahkan, sehingga didapatkan total skor untuk 

menilai baik buruknya kondisi higiene penjagal ayam dan sanitasi rumah 

Lanjutan Tabel 4.1  
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pemotongan ayam. Kondisi higiene dan sanitasi dinilai sudah memenuhi 

persyaratan apabila total skor mencapai > 70% dari total skor maksimal, 

sedangkan dinilai belum memenuhi persyaratan jika total skor < 70% dari 

total skor maksimal. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1  Gambaran Umum Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

5.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sidowungu 

Desa Sidowungu merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Menganti Kabupaten Gresik. Luas desa adalah 316,272 Ha. Jumlah 

penduduk Desa Sidowungu pada tahun 2012 adalah sebesar 6.057 

orang, dengan rincian 3.052 orang laki-laki dan 3.005 perempuan. 

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai karyawan swasta dan 

wiraswasta/pedagang. 

Tabel 5.1 Distribusi Penduduk Desa Sidowungu Menurut Mata 

Pencaharian Tahun 2012 

No Mata pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 38 orang 

2 TNI/POLRI 7 orang 

3 Karyawan Swasta 2554 orang 

4 Wiraswasta/Pedagang 1908 orang 

5 Petani 225orang 

6 Buruh Tani 54 orang 

7 Pertukangan 14 orang 

8 Pensiunan PNS  25 orang 

9 Jasa 16 orang 

10 Lain-lain 1216 orang 

 Jumlah 5.059orang 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidowungu     

             Tahun 2012 
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Jarak Desa Sidowungu dengan kecamatan adalah 2 km. Jarak 

dengan Kabupaten Gresik adalah 30 km. Jarak dengan Propinsi Jawa 

Timur adalah 25 km. Jarak dengan Ibu Kota Negara adalah 826 km.  

Jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Sidowungu terdiri 

dari 4 TK/RA, 1 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 1 Madrasah 

Tsanawiyah, 1 pondok pesantren, dan 1 tempat kursus.  

5.1.2 Gambaran Usaha Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

Usaha yang berhubungan dengan unggas sudah lama  berkembang 

di Desa Sidowungu. Sebagian besar warga Sidowungu 

menggantungkan hidup pada matapencaharian yang berhubungan 

dengan unggas, terutama ayam. Sebagian besar menjadi pedagang ayam 

potong yang berjualan di pasar-pasar ataupun berjualan keliling dengan 

motor. Ada pula yang lebih memilih mendirikan Rumah Pemotongan 

Ayam untuk melayani jasa pemotongan ayam. Selain itu, ada yang 

menjadi penjagal ayam, sopir angkutan ayam, berjualan makanan 

terolah dari ayam, mendirikan jasa pemanggangan ayam, dan 

sebagainya. Meskipun demikian, unggas hidup tidak diternakkan di 

desa ini. Unggas yang dijualbelikan berasal dari luar desa, yakni dari 

kebanyakan dari peternakan-peternakan yang ada di daerah Jawa 

Timur, seperti dari Jombang, Lamongan, Mojokerto, Blitar, Malang, 

dan sebagainya. Ada sebagian warga desa yang bermatapencaharian 

dengan cara mendatangkan ayam hidup dari daerah lain untuk dijual 
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pada pedagang ayam potong di Desa Sidowungu. Pekerjaan semacam 

ini disebut sebagai juragan ayam oleh warga. Sebagian besar pedagang 

ayam potong biasanya menggunakan jasa pemotongan di Rumah 

Pemotongan Ayam untuk mendapatkan daging yang siap jual, namun 

ada sebagian juga yang lebih memilih menyembelih ayam sendiri di 

rumah masing-masing. 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu masih 

menggunakan peralatan yang sederhana. Sebagian besar RPA di Desa 

Sidowungu tidak memiliki bangunan tersendiri, melainkan bergabung 

bersama bangunan rumah tempat tinggal penduduk. Setiap RPA rata-

rata melakukan pemotongan ayam minimal sebanyak 7 kwintal ayam 

broiler atau sekitar 437 ekor ayam per hari. Selain berbagai jenis ayam, 

unggas lain yang dipotong adalah bebek. Biasanya pelaksanaan 

pemotongan dilakukan pada malam hari sampai menjelang matahari 

terbit, sekitar pukul 22.00 – 05.00. Namun, ada pula RPA yang 

beroprerasi 24 jam dan menerapkan sistem shift kerja, yaitu shift pagi 

dan shift malam pada para pekerja/ penjagal ayam. Dari seluruh RPA 

yang ada di desa ini baru ada 2 RPA yang sudah memiliki sertifikasi 

halal dari MUI, sedangkan yang lainnya belum. 

5.2 Karakteristik Penjagal Ayam di Desa Sidowungu  

 Setiap Rumah Pemotongan Ayam (RPA) memiliki beberapa karyawan 

yang bekerja sebagai penjagal ayam. Pengambilan sampel penelitian 
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dilakukan dengan cara accidental sampling sehingga terkumpul sampel 

penelitian sebanyak 30 orang penjagal ayam.  

5.2.1 Jenis Kelamin 

Tabel 5.2 Distribusi Responden Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki – laki 28 93,33 % 

2 Perempuan 2 6,67 % 

 Total 30 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebanyak 93,33 % responden 

penelitian berjenis kelamin laki-laki dan hanya 6,67 % responden yang 

berjenis kelamin perempuan. 

5.2.2 Usia 

  Tabel 5.3 Distribusi Responden Penjagal Ayam di Desa Sidowungu  

berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase (%) 

1 < 20 tahun 3 10 % 

2 21 – 30 tahun 14 46,67 % 

3 31 – 40 tahun  9 30 % 

4 > 40 tahun 4 13,33 % 

 Total 30 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.3 dapat menunjukkan bahwa jumlah responden tebanyak 

adalah pada usia 21 – 30 tahun, yaitu 46,67 %, disusul dengan 

responden berusia 31 – 40 tahun sebesar 30%. Sedangkan sisanya 
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13,33% masuk dalam kelompok umur > 40 tahun dan 10% masuk 

dalam kelompok umur < 20 tahun. 

5.2.3 Pendidikan Terakhir 

Tabel 5.4   Distribusi Responden Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah 0 0 % 

2 SD / Sederajat 7 23,33 % 

3 SMP / Sederajat  14 46,67 % 

4 SMA / Sederajat 9 30 % 

5 Perhuruan Tinggi 0 0 % 

 Total 30 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah 

pada kelompok yang memiliki pendidikan terakhir SMP/Sederajat, 

yakni sebanyak 46,67%. Disusul dengan tingkat pendidikan 

SMA/Sederajat sebesar 30% dan tingkat pendidikan SD/Sederajat 

sebesar 23,33%. Responden yang tidak sekolah maupun yang sudah 

lulus perguruan tinggi tidak ada (0%).  

5.2.4 Penghasilan per Bulan 

Tabel 5.5 Distribusi Responden Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

berdasarkan Penghasilan per Bulan 

No Penghasilan per Bulan Frekuensi Persentase (%) 

1 < Rp 1.000.000,00 0 0 % 

2 
Rp 1.000.000,00 –  

Rp 3.000.000,00 
27 90 % 

3 
Rp 3.000.000,00 –  

Rp 5.000.000,00 
2 6,67 % 

4 >Rp 5.000.000,00 1 3,33 % 

 Total 30 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 
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Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebanyak 90% responden penelitian 

memiliki penghasilan Rp 1.000.000,00 – Rp 3000.000,00 per bulan . 

Sedangkan sissanya sebanyak 6,67 % memiliki penghasilan Rp 

3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 per bulan, sebanyak 3,33 % 

berpenghasilan > Rp 5.000.000,00 dan tidak ada yang berpenghasilan di 

bawah Rp 1.000.000,00. 

5.2.5 Lama bekerja 

Tabel 5.6 Distribusi Responden Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

berdasarkan Lama Bekerja 

No Lama bekerja Frekuensi Persentase (%) 

1 < 1 tahun 0 0 % 

2 1 – 5 tahun 12 40 % 

3 6 – 10 tahun 7 23,33 % 

4 >10 tahun 11 36,67 % 

 Total 30 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebanyak 40 % responden sudah 

bekerja menjadi penjagal ayam selama 1 – 5 tahun. Sebanyak 36,67 % 

responden sudah bekerja selama > 10 tahun, dan sebanyak 23,33 % 

sudah bekerja selama 6 – 10 tahun. Tidak ada responden yang memiliki 

lama bekerja sebagai penjagal ayam selama < 1 tahun. 

5.3  Higiene Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

Higiene penjagal ayam dinilai berdasarkan lembar observasi dengan 

mempertimbangkan variabel utama, yaitu kesehatan penjagal ayam, 
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penggunaan perlengkapan standar, perilaku mencuci tangan, dan perilaku 

baik lainnya. 

5.3.1 Kesehatan Penjagal Ayam 

Tabel 5.7 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Kesehatan Penjagal Ayam 

di Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan 

penggunaan 

perlengkapan standar 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Keadaan umum sehat 

saat bekerja 
30 100 % 

2 Rutin memeriksakan 

kesehatan sekali setahun 
4 13,33 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa semua penjagal ayam yang menjadi 

responden penelitian bekerja dalam keadaan sehat pada saat dilakukan 

observasi. Namun, hanya 13,33 % yang mengaku memeriksakan 

kesehatan secara rutin minimal setahun sekali. 

5.3.2 Penggunaan Perlengkapan Standar 

Tabel 5.8 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Penggunaan Perlengkapan 

Standar pada Responden Penjagal Ayam di Rumah 

Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan 

penggunaan 

perlengkapan standar 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Menggunakan pakaian 

khusus untuk bekerja saja 
30 100 % 

2 Menggunakan sepatu 

boot 
26 86,67 % 

3 Menggunakan masker 0 0 % 

4 Menggunakan apron 0 0 % 

5 Menggunakan penutup 

kepala 
10 33,33 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 
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 Tabel 5.8 menunjukkan bahwa semua responden (100%) 

menggunakan pakaian yang secara khusus hanya digunakan untuk 

bekerja. Sebanyak 86,67 % responden menggunakan sepatu boot saat 

bekerja, sedangkan responden yang menggunakan penutup kepala saat 

bekerja hanya sebanyak 33,33 %. Tidak ada satupun responden yang 

menggunakan masker dan celemek. 

5.3.3 Perilaku Mencuci Tangan 

Tabel 5.9 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Perilaku Mencuci Tangan 

pada Responden Penjagal Ayam di Rumah Pemotongan 

Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan perilaku 

mencuci tangan 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Mencuci tangan sebelum 

bekerja 
4 13,33 % 

2 Mencuci tangan sesudah 

bekerja 
30 100 % 

3 Mencuci tangan setelah 

dari kamar mandi/WC 
30 100 % 

4 Mencuci tangan dengan 

air mengalir dan sabun 
14 46,67 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa responden yang mencuci tangan 

sebelum bekerja hanya sebesar 13,33 %. Namun, seluruh responden 

(100%) mencuci tangan sesudah bekerja dan setelah dari kamar 

mandi/WC. Sebanyak 46,67 % responden mencuci tangan dengan air 

mengalir dan sabun. 
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5.3.4 Perilaku Baik Lainnya 

Tabel 5.10 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Perilaku Baik Lainnya 

pada Responden Penjagal Ayam di Rumah Pemotongan 

Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan perilaku 

baik lainnya 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak merokok saat 

bekerja 
7 23,33 % 

2 Tidak makan/minum saat 

bekerja 
18 60 % 

3 Tidak menyentuh bagian 

muka dan telinga pada 

saat bekerja 

9 30 % 

4 Tidak bersin atau batuk 

di hadapan produk 
21 70 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa sebanyak 23,33% responden 

mengaku tidak pernah merokok pada saat bekerja. Sebesar 60% tidak 

pernah makan/minum saat bekerja. Sebesar 30% mengaku tidak pernah 

menyentuh bagian muka dan telinga dan sebesar 70% tidak pernah 

batuk/bersin di hadapan produk.    

5.3.5  Kriteria Higiene Penjagal Ayam berdasarkan Hasil Penilaian 

Berdasarkan penilaian melalui lembar observasi, maka higiene 

penjagal ayam dapat dikategorikan menjadi dua, yakni higiene penjagal 

ayam yang memenuhi persyaratan dan higiene penjagal ayam yang 

tidak memenuhi persyaratan. 
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Tabel 5.11 Distribusi Kriteria Higiene Penjagal Ayam di Desa 

Sidowungu berdasarkan Hasil Penilaian 

No Kriteria Higiene 

 Penjagal Ayam 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi 6 20 % 

2 Tidak memenuhi 24 80 % 

 Total 30 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa penjagal ayam yang menjadi 

sampel penelitian sebanyak 20 % memenuhi pesryaratan higiene, 

sedangkan sisanya sebanyak 80 % belum memenuhi persyaratan. 

5.4 Sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

Sanitasi Rumah Pemotongan ayam dinilai berdasarkan lembar observasi 

dengan mempertimbangkan variabel utama, yaitu sanitasi bangunan, sanitasi 

sarana, sanitasi peralatan, dan sanitasi ayam. 

5.4.1 Sanitasi Bangunan  

Sanitasi bangunan dibagi menjadi vaiabel lokasi, konstruksi 

bangunan, dan kelengkapan bangunan. 
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Tabel 5.12 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Lokasi di Rumah 

Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan lokasi Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak berada di 

samping jalan raya 
14 93,33 % 

2 Tidak berada di dekat 

industri logam dan 

kimia 

15 100 % 

3 Tidak rawan banjir 14 93,33 % 

4 Tidak menjadi satu 

dengan bangunan 

tempat tinggal 

6 40 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa sebanyak 93,33 % RPA yang 

menjadi sampel penelitian berlokasi tidak berada di samping jalan raya. 

Seluruh RPA (100%) tidak berada di dekat industri logam dan kimia. 

Sebanyak 93,33 % RPA tidak rawan banjir dan sebanyak 40 % RPA 

yang bangunannya tidak menjadi satu dengan bangunan tempat tinggal. 
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Tabel 5.13 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Konstruksi Bangunan di 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan konstruksi bangunan n Persentase 

(%) 

1 Tata ruang searah alur proses 5 33,33 % 

2 Ada pemisah fisik yang jelas antara 

daerah bersih dan daerah kotor 
5 33,33 % 

3 Dinding berwarna terang, kedap air, 

dan tidak mudah korosif 
3 20 % 

4 Lantai kedap air, tidak licin, tidak 

mudah korosif, dan tidak berlubang 
10 66,67 % 

5 Atap kedap air dan tidak berlubang 14 93,33 % 

6 Konstruksi dirancang agar bebas 

rodent 
1 6,67 % 

7 Ventilasi tidak kurang dari 10% dari 

luas lantai 
14 93,33% % 

8 Bangunan dibersihkan dan 

didesinfeksi 2 minggu sekali 
0 0 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa RPA yang memiliki tata ruang 

sesuai dengan alur proses produksi hanya sebesar 33,33 %. RPA yang 

memiliki pemisah fisik yang jelas antara daerah bersih dan daerah kotor 

hanya  sebesar 66,67 %. RPA yang memenuhi persyaratan dinding 

hanya sebesar 20 %. RPA yang memenuhi persyaratan lantai adalah 

sebesar 66,67 %. RPA yang memenuhi persyaratan atap adalah 93,33%. 

RPA yang konstruksinya dirancang agar bebas rodent hanya sebesar 

6,67 %. RPA yang memenuhi persyaratan ventilasi sebesar 93,33%. 

Tidak ada satupun RPA yang membersihkan dan mendesinfeksi 

bangunan secara keseluruhan setiap dua minggu sekali. 
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Tabel 5.14 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Kelengkapan Bangunan 

di Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan kelengkapan bangunan n Persentase 

(%) 

1 Tempat penurunan unggas hidup 4 26,67 % 

2 Tempat istirahat pegawai 9 60 % 

3 Tempat penyimpanan barang pribadi 4 26,67 % 

4 Kamar mandi/WC 6 40 % 

5 Tempat parkir 8 53,33 % 

6 Generating set 15 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa hanya 26,67 % RPA yang 

memiliki tempat penurunan unggas hidup. Sebanyak 60 % RPA 

memiliki tempat istirahat pegawai. Sebanyak 26,67 % RPA memiliki 

tempat penyimpanan barang pribadi pegawai. RPA yang memiliki 

kamar mandi/WC sebanyak 40 %. RPA yang memiliki tampat parkir 

sebanyak 53,33 %. Semua RPA (100%) memiliki generating set.  

5.4.2 Kriteria Sanitasi Bangunan berdasarkan Hasil Penilaian 

Tabel 5.15 Distribusi Kriteria Variabel Sanitasi Bangunan berdasarkan 

Hasil Penilaian 

No Kriteria Sanitasi 

Bangunan 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi 3 20% 

2 Tidak memenuhi 12 80% 

 Total 30 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa Rumah Pemotongan Ayam yang 

memenuhi persyaratan di dalam variabel sanitasi bangunan adalah 

sebesar 20%, sedangkan sisanya belum memenuhi persyaratan. 
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5.4.3  Sarana Sanitasi 

Sarana sanitasi dibagi menjadi variabel penyediaan air bersih, sarana 

cuci tangan, dan saluran pembuangan air limbah. 

Tabel 5.16 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Penyediaan Air Bersih di 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan penyediaan air bersih n Persentase 

(%) 

1 Ketersediaan cukup 15 100 % 

2 Air tidak berasa, tidak berwarna, dan 

tidak berbau 
15 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa seluruh RPA yang menjadi sampel 

penelitian memiliki ketersediaan air yang cukup dan kualitas fisik air 

(warna, rasa, dan bau) yang memenuhi syarat. 

Tabel 5.17 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Sarana Cuci Tangan di 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan sarana cuci tangan n Persentase 

(%) 

1 Dilengkapi sabun dan pengering 

tangan 
4 26,67 % 

2 Letak berada di tempat yang mudah 

dijangkau di setiap tahap pemotongan 
14 93,33 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa hanya sebanyak 26,67 % RPA 

yang memiliki sarana cuci tangan yang dilengkapi sabun dan pengering 

tangan. Namun, 93,33 % RPA memiliki sarana cuci tangan yang 

letaknya berada di tempat yang mudah dijangkau di setiap tahap 

pemotongan. 
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Tabel 5.18 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Saluran Pembuangan Air 

Limbah di Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan saluran pembuangan 

air limbah 

n Persentase 

(%) 

1 Kedap air dan mudah dibersihkan 11 73,33 % 

2 Lancar (tidak mampat) 15 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa sebanyak 73,33 % saluran 

pembuangan air limbah RPA terbuat dari bahan kedap air dan mudah 

dibersihkan. Seluruh RPA yang menjadi sampel penelitian memiliki 

saluran pembuangan air limbah yang lancar (tidak mampat). 

5.4.4  Kriteria Sarana Sanitasi berdasarkan Hasil Penilaian 

Tabel 5.19 Distribusi Kriteria Variabel Sarana Sanitasi berdasarkan 

Hasil Penilaian 

No Kriteria Sarana 

Sanitasi 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi 14 93,33 % 

2 Tidak memenuhi 1 6,67 % 

 Total 30 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa Rumah Pemotongan Ayam yang 

memenuhi persyaratan sarana sanitasi adalah sebesar 93,33%, 

sedangkan sisanya belum memenuhi persyaratan. 

5.4.5  Sanitasi Peralatan 

Sanitasi peralatan dibagi lagi menjadi variabel pisau potong, panci 

pencelupan, alat pencabut bulu. 
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Tabel 5.20 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Pisau Potong di Rumah 

Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan pisau potong n Persentase 

(%) 

1 Tidak berkarat 12 80 % 

2 Dicuci setiap hari 15 100 % 

3 Dicuci dengan air dan deterjen 1 6,67 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa sebanyak 80% RPA memiliki 

pisau potong yang tidak berkarat. Semua RPA mencuci pisau potong 

setiap hari, namun hanya 6,67 % yang mencucinya dengan air dan 

deterjen. 

Tabel 5.21 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Panci Pencelupan di 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan panci pencelupan n Persentase 

(%) 

1 Tidak berkarat 6 40 % 

2 Dicuci setiap hari 13 86,66 % 

3 Dicuci dengan air dan deterjen 1 6,67 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa sebanyak 40% RPA memiliki 

panci pencelupan yang tidak berkarat. Sebanyak 86,66 % RPA mencuci 

panci pencelupan setiap hari, namun hanya 6,67 % yang mencucinya 

dengan air dan deterjen. 

Tabel 5.22 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Alat Pencabut Bulu di 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan alat pencabut bulu n Persentase 

(%) 

1 Tidak berkarat 14 93,33 % 

2 Dicuci setiap hari 14 93,33 % 

3 Dicuci dengan air dan deterjen 1 6,67 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013 
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Tabel 5.22 menunjukkan bahwa sebanyak 93,33% RPA memiliki 

alat pencabut bulu yang tidak berkarat. Sebanyak 93,33 % RPA 

mencuci alat pencabut bulu setiap hari, namun hanya 6,67 % yang 

mencucinya dengan air dan deterjen. 

Tabel 5.23 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Kandang Unggas di 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu 

No Persyaratan kandang unggas n Persentase 

(%) 

1 Dibersihkan setiap hari 12 80 % 

2 Dicuci dengan air dan deterjen 2 13,33 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa sebanyak 80% RPA 

membersihkan kandang unggas setiap hari, namun hanya 13,33 % yang 

mencucinya dengan air dan deterjen. 

5.4.6  Kriteria Sanitasi Peralatan berdasarkan Hasil Penilaian 

Tabel 5.24 Distribusi Kriteria Sanitasi Peralatan berdasarkan Hasil 

Penilaian 

No Kriteria Sanitasi 

Peralatan 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi 4 26,67 % 

2 Tidak memenuhi 11 73,33 % 

 Total 15 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.24 menunjukkan bahwa Rumah Pemotongan Ayam yang 

memenuhi persyaratan sanitasi peralatan adalah sebesar 26,67%, 

sedangkan sisanya belum memenuhi.  
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5.4.7  Sanitasi Ayam 

Tabel 5.25 Distribusi Hasil Penilaian Variabel Sanitasi Ayam di Rumah 

Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu  

No Persyaratan sanitasi ayam n Persentase 

(%) 

1 Ayam dipuasakan sebelum dipotong 15 100 % 

2 Karkas dicuci air bersih mengalir 0 0 % 

3 Karkas diletakkan di alas kedap air 

dan bukan lantai pemotongan 
5 33,33 % 

4 Bangkai ayam ditampung sementara di 

wadah tertutup 
3 20 % 

5 Bangkai ayam dibakar 15 100 % 

Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa seluruh ayam di setiap RPA 

dipuasakan sebelum disembelih. Tidak ada  RPA yang mencuci karkas 

ayam dengan air bersih mengalir. Sebanyak 33,33 % RPA meletakkan 

karkas ayam di alas yang kedap air dan bukan lantai pemotongan. 

Sebanyak 20 % RPA meletakkan sementara bangkai ayam mati pada 

wadah tertutup. Meskipun demikian, bangkai ayam yang mati diberikan 

ke wirausahawan peternak ikan lele untuk dibakar, kemudian 

dimanfaatkan sebagai pakan ikan. 

5.4.8  Kriteria Sanitasi Ayam berdasarkan Hasil Penilaian 

Tabel 5.26 Distribusi Kriteria Sanitasi Ayam berdasarkan Hasil 

Penilaian 

No Kriteria Sanitasi Ayam Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi 3 20 % 

2 Tidak memenuhi 12 80 % 

 Total 15 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  
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Tabel 5.26 menunjukkan bahwa Rumah Pemotongan Ayam yang 

memenuhi persyaratan sanitasi ayam adalah sebesar 20%, sedangkan 

sisanya belum memenuhi.  

5.4.9  Kriteria Sanitasi RPA berdasarkan Hasil Penilaian 

Berdasarkan penilaian melalui lembar observasi pada setiap Rumah 

Pemotongan Ayam, maka sanitasi RPA dapat dikategorikan menjadi 

dua, yakni sanitasi RPA yang memenuhi persyaratan dan sanitasi RPA 

yang tidak memenuhi persyaratan. 

Tabel 5.27 Distribusi Kriteria Sanitasi RPA di Desa Sidowungu 

berdasarkan Hasil Penilaian 

No Kriteria Sanitasi RPA Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi 4 26,67 % 

2 Tidak memenuhi 11 73,33 % 

 Total 15 100 % 

  Sumber : Data primer terolah tahun 2013  

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa Rumah Pemotongan Ayam yang 

memenuhi persyaratan sanitasi adalah hanya sebesar 26,67 %. 

Sedeangkan sisanya 73,33 % belum memenuhi persyaratan. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Karakteristik Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

Penjagal ayam di Desa Sidowungu didominasi oleh laki-laki, yakni 

sebesar 93,33%. Penjagal ayam dengan kelompok umur yang paling dominan 

adalah usia 21- 30 tahun, yakni sebesar 46,67 %. Artinya, sebagian besar 

penjagal adalah laki-laki yang berusia produktif. Hal ini dikarenakan 

pekerjaan menjagal ayam merupakan pekerjaan yang membutuhkan stamina 

yang prima dan sebagian besar dilakukan di malam hari sampai menjelang 

subuh. Berdasarkan hasil wawancara untuk data awal penelitian, narasumber 

mengatakan bahwa keluhan kebanyakan penjagal ayam biasanya karena 

keletihan. Adapun waktu bekerja penjagal ayam yakni sebesar 90 % bekerja 

pada malam hari sekitar jam 10 atau jam 11 malam hingga menjelang subuh, 

sedangkan sisanya sebesar 10 % bekerja pada siang hari. Semua responden 

perempuan bekerja pada siang hari. Sebagian besar penjagal ayam, yakni 

sebesar 80 % sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai penjagal ayam di desa 

lain, sedangkan sisanya 20 % pernah bekerja di desa lain. Selain itu, penjagal 

ayam di desa sidowungu tidak terikat kontrak kerja dengan pemilik Rumah 

Pemotongan Ayam, sehingga ada sebagian panjagal ayam yang berpindah-

pindah tempat kerja atau bekerja di lebih dari satu RPA. Sebesar 36,67% 

penjagal ayam yang diwawancarai mengaku saat ini bekerja di lebih dari satu 
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tempat pemotongan. Sebesar 33,33% penjagal ayam tidak pernah bekerja di 

RPA lain selain RPA yang didatangi oleh peneliti, sebesar 30 % penjagal 

ayam mengaku pernah bekerja di dua RPA, sebesar 16,67 % penjagal ayam 

pernah bekerja di lebih dari 5 RPA, sedangkan sisanya sebesar 13,33 % 

pernah bekerja di tiga sampai lima RPA. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar penjagal ayam 

berpendidikan terakhir SMP/sederajat. Selain itu, tidak ada responden yang 

lulus dari perguruan tinggi atau tidak pernah sekolah. Hampir semua 

responden berpenghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 – Rp.3000.000,00 per 

bulan. Selain itu, kelompok responden terbanyak memiliki lama kerja selama 

1 – 5 tahun sebesar 40%, kemudian disusul responden dengan lama kerja > 5 

tahun sebesar 36,67 %.  

6.2  Hasil Penilaian Higiene Penjagal Ayam di Desa Sidowungu 

6.2.1 Kesehatan Penjagal Ayam 

Penjagal ayam harus dalam keadaan sehat saat bekerja. Tujuannya 

agar produktifitas kerja tetap terjaga dan terhindar dari penyakit yang 

dapat ditularkan ke produk ayam potong, misalnya bakteri Salmonella. 

Manusia bisa menjadi karier atau pembawa penyakit ini. Jika daging 

yang tercemar Salmonella tidak dimasak dengan matang, kuman 

tersebut dapat menular ke manusia (Soeharsono, 2002). Secara umum, 

semua penjagal ayam terlihat dalam keadaan sehat saat bekerja, namun 

hanya sebagian kecil penjagal ayam yang memeriksakan kesehatan 
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secara rutin satu tahun sekali. Hasil wawancara dengan kuesioner 

menunjukkan, bahwa selama 3 bulan terakhir sebesar 80% responden 

tidak sakit, sebesar 13,33% menderita ISPA, sebesar 3,33% menderita 

diare, dan sebesar 3,33% menderita sakit gigi. Dari responden yang 

sakit tersebut, sebesar 66,67 % sakit dalam 1 – 2 bulan terakhir dan 

33,33% sakit dalam 2 – 3 bulan terakhir. Tidak ada satu pun penjagal 

yang sakit saat dilakukan wawancara.  

Menurut Direktorat Kesmavet dan Pascapanen (2010), pekerja 

harus sehat, tidak menderita penyakit menular (salmonellosis, TBC, 

hepatitis, penyakit kulit di tangan, diare, muntah, demam, dan sakit 

tenggorokan yang disertai demam). Menurut SNI 01-6160-1999, setiap 

karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal 

satu kali dalam setahun. 

6.2.2 Penggunaan Perlengkapan Standar 

Pekerjaan sebagai penjagal ayam berhubungan dengan limbah atau 

kotoran yang berasal dari ayam. Kotoran atau feses merupakan salah 

satu sumber penular penyakit, karena terdapat jutaan bakteri dan 

milyaran virus di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan perlengkapan 

standar penting terutama untuk mencegah terjadinya penularan penyakit 

dari ayam ke manusia.  

Hasil observasi dan wawancara dengan kuesioner menunjukkan 

bahwa semua penjagal ayam menggunakan pakaian yang khusus 
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digunakannya untuk bekerja menjagal ayam saja. Semua penjagal ayam 

mengganti baju dengan yang baru setelah selesai bekerja. Sebagian 

besar penjagal ayam sudah menggunakan sepatu boot saat bekerja. 

Penggunaan sepatu boot dilakukan terutama untuk mencegah terjadinya 

kutu air pada kaki. Responden yang tidak menggunakan sepatu boot 

saat bekerja mengaku tidak merasakan gejala kutu air yang berarti, 

sehingga tidak menggunakan sepatu boot. Selain itu, hanya sebagian 

kecil penjagal yang menggunakan penutup kepala. Penggunaan penutup 

kepala adalah untuk melindungi rambut dari cipratan bulu dan darah. 

Tidak ada satu pun penjagal yang menggunakan masker maupun 

celemek. Padahal beberapa penyakit dari ayam dapat ditularkan lewat 

udara dan terhirup lewat lubang pernafasan, seperti virus flu burung. 

Penularan lewat udara bisa terjadi karena udara tercemar virus H5N1 

yang berasal dari kotoran unggas yang sakit (Depkes RI 2006). Penjagal 

yang tidak menggunan masker tentunya berpotensi tertular jika ayam 

yang akan dipotongnya membawa virus tersebut.  

Hasil wawancara tentang frekuensi penggunaan perlengkapan 

standar menunjukkan bahwa sebesar 83,33 % responden mengaku 

selalu menggunakan sepatu boot, sebesar 10 % kadang-kadang 

menggunakannya, dan 6,67 % tidak pernah menggunakannya. 

Kemudian, sebesar 50% responden mengaku tidak pernah 

menggunakan penutup kepala, sebesar 30% kadang-kadang 

menggunakannya, dan sebesar 20% selalu menggunakan. Selain itu, 
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sebesar 10% responden mengaku kadang-kadang menggunakan 

perlengkapan lain yakni sarung tangan. Penggunaan sarung tangan 

dimaksudkan untuk melindungi tangan dari cakar ayam dan air panas 

pada saat proses pencelupan ayam. 

Menurut SNI 01-6160-1999, perlengkapan standar untuk pekerja 

pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja 

khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot. 

6.2.3 Perilaku Mencuci Tangan 

Semua responden mencuci tangan setelah bekerja dan sesudah dari 

kamar mandi/WC. Namun, tidak semuanya mencuci dengan 

menggunakan sabun. Selain itu, hanya sebagian kecil yang mencuci 

sebelum bekerja. Mencuci tangan penting dilakukan untuk 

menghilangkan segala agen penyakit yang ada di tangan, terlebih lagi 

untuk pekerjaan yang melibatkan darah dan feses seperti penjagal ayam.  

Menurut Direktorat Kesmavet dan Pascapanen (2010), salah satu 

persyaratan pekerja yang harus dipenuhi adalah mencuci tangan 

sebelum dan setelah bekerja, setelah dari toilet/WC, setelah bersin atau 

batuk yang ditutup dengan tangan, menyentuh bahan tercemar, dan lain-

lain. 
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6.2.4 Perilaku Baik Lainnya 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

sebesar mengaku pernah merokok pada saat bekerja. Pekerja yang 

merupakan perokok adalah sebesar 80%, namun dari seluruh perokok 

tersebut hanya satu orang atau 4,16% yang mengaku tidak pernah 

merokok saat bekerja.  Sebagian  besar responden juga mengaku pernah 

menyentuh bagian muka atau telinga saat bekerja. Biasanya dikarenakan 

cipratan bulu atau gigitan nyamuk mereka melakukannya. Responden 

yang mengaku pernah makan/minum saat bekerja dan bersin/batuk di 

hadapan produk hanya sebagian kecil. Pekerjaan menjagal ayam 

berhubungan dengan benda yang kotor, sehingga tangan harus dijaga 

agar tidak mengenai bagian muka terutama mulut, karena mulut bisa 

menjadi jalan masuknya agen penyakit. 

Menurut Direktorat Kesmavet dan Pascapanen (2010), pekerja 

harus mengenakan pakaian yang bersih, menghindari perilaku yang 

buruk (merokok, meludah, makan, batuk/bersin di hadapan produk, 

memasukkan jari ke dalam mulut, menggigit kuku), menanggalkan 

perhiasan, tidak menggunakan make up berlebihan, tidak menduduki 

peralatan, serta tidak menyentuh hidung, wajah, muka, telinga, dan 

rambut pada saat bekerja. 
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6.3 Hasil Penilaian Sanitasi Bangunan Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

6.3.1  Lokasi 

Lokasi bangunan Rumah Pemotongan Ayam berada di sekitar 

pemukiman warga desa. Hal ini sebenarnya kurang ideal, karena bisa 

menimbulkan gangguan bagi warga yang bermukim di sekitarnya. 

Berdasarkan hasil observasi, hanya satu RPA yang berada di samping 

jalan raya. Selain itu, seluruh RPA tidak berada di dekat industri 

logam dan kimia. Hal ini dikarenakan seluruh RPA berada pada satu 

wilayah desa dan tidak termasuk dalam daerah industri. Satu buah 

RPA rawan banjir. Berdasarkan hasil wawancara ke pemilik RPA 

tersebut, penyebab banjir adalah selokan di sekitar RPA yang kurang 

lebar dan kurang dalam, sehingga ketika musim penghujan terkadang 

air dari selokan tersebut meluber ke RPA. Dalam kondisi banjir yang 

parah, secara terpaksa proses pemotongan dihentikan. 

Berdasarkan hasil observasi, hanya sebesar 40% Rumah 

Pemotongan Ayam tidak menjadi satu dengan bangunan tempat 

tinggal. Artinya, pemilik RPA membuatkan bangunan tersendiri untuk 

RPA miliknya yang terpisah dengan bangunan rumah tempat 

tinggalnya. Sebesar 60 % bangunan RPA menjadi satu dengan rumah 

pemilik RPA, dengan rincian sebesar 77,77 % berada di halaman 

depan rumah, sebesar 11,11 % berada di bagian samping rumah, dan 
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sebesar 11,11 % berada di bagian belakang rumah. Penempatan RPA 

pada sekitar rumah tempat tinggal bisa menimbulkan gangguan 

kesehatan pada penghuni rumah jika penghuni tidak dapat merawat 

lingkungan RPA dengan baik. Misalnya, feses ayam yang terbawa 

masuk ke lantai rumah tentunya dapat menimbulkan diare jika 

penghuni rumah tidak memuliki perilaku hidup bersih dan sehat 

seperti mencuci tangan sebelum makan. Atau penyakit lainnya akibat 

mikroorganisme dari ayam yang bertebaran di udara sekitar rumah 

karena pemilik RPA jarang membersihkan bangunan RPA. 

Menurut SNI 01-6160-1999, persyaratan lokasi Rumah 

Pemotongan Ayam yang ideal antara lain tidak berada di bagian kota 

yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman 

penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. 

Selain itu, lokasinya tidak berada dekat industri logam dan kimia, 

tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan 

kontaminan lainnya. 

6.3.2  Konstruksi Bangunan 

Bangunan RPA yang memiliki tata ruang sesuai dengan alur proses 

produksi hanya sebesar 33,33 %, sedangkan yang lainnya tidak sesuai 

alur proses. Pada sebagian besar RPA, hal dikarenakan ruang RPA 

yang kurang luas, sehingga sebagian besar proses pemotongan 

dilakukan di tempat yang berdekatan satu sama lain.  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS HIGIENE PENJAGAL ... HAFIDZ AL ISHAQI



67 
 

 
 

Menurut SNI 01-6160-1999, Tata ruang harus didisain agar 

searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga 

seluruh kegiatan pemotongan unggas dapat berjalan baik dan higienik. 

Besar ruangan juga harus disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. 

RPA yang memiliki pemisah fisik yang jelas antara daerah bersih 

dan daerah kotor hanya  sebesar 66,67 %. Menurut SNI 01-6160-

1999, daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran 

biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi, dimulai dari penerimaan 

unggas sampai dengan pengeluaran jeroan, sedangkan daerah bersih 

adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik 

yang rendah, dimulai dari pencucian karkas sampai penyimpanan 

segar. Antara daerah bersih dan kotor harus terpisah secara fisik, 

sehingga tidak menimbulkan kontaminasi dari daerah kotor ke daerah 

yang bersih.  

Pada proses pemotongan ayam di Desa Sidowungu, daerah bersih 

yang dimaksud adalah mulai dari karkas dicuci sampai dengan 

dikemas. Karkas tidak disimpan dan didinginkan. Hal ini dikarenakan 

setelah seluruh proses pemotongan selesai dilakukan, biasanya 

menjelang subuh, karkas ayam langsung diambil oleh pedagang ayam 

potong untuk dijual pada pagi harinya, sehingga daging ayam tidak 

perlu disimpan dalam lemari pendingin atau freezer oleh pemilik 

RPA. Alasan lain ialah karena dikhawatirkan jika daging didinginkan, 
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maka calon pembeli akan curiga kalau daging ayam yang tersebut 

adalah daging sisa kemarin yang telah dibekukan. 

  Bangunan RPA yang memenuhi persyaratan dinding hanya 

sebesar 20 %. Persyaratan ini tidak terpenuhi antara lain karena ada 

dinding RPA  yang terbuat dari kayu yang merupakan bahan tidak 

kedap air, warna dinding yang tidak terang, dan bahkan ada RPA yang 

tidak berdinding atau sebatas bangunan dengan tiang-tiang penyangga. 

Pada persyaratan lantai, sebagian RPA sudah memenuhi persyaratan 

yakni sebesar 66,67 %. Pada RPA yang tidak memenuhi syarat, hal ini 

dikarenakan lantai yang berlubang-lubang. Lain halnya dengan 

persyaratan atap dan ventilasi yang sebagian besar sudah memenuhi 

persyaratan.  

Menurut SNI SNI 01-6160-1999, dinding bagian dalam berwarna 

terang dan minimum setinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap 

air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, 

mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. 

Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, 

tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah 

saluran pembuangan. Selain itu, ventilasi (pertukaran udara) dalam 

bangunan harus baik. 

Seluruh pemilik RPA mengakui pernah melihat tikus berkeliaran 

di sekitar RPA, bahkan saat observasi dilakukan di beberapa RPA 
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peneliti melihat tikus berkeliaran. Namun hanya satu RPA yang 

konstruksi bangunannya dirancang bebas rodent, padahal rodent 

seperti tikus dapat menularkan zoonosis seperti penyakit pes, 

leptosirosis, scrub typus, dan lain-lain. Manusia dapat terinfeksi 

leptospirosis apabila kontak dengan air, tanah (lumpur), tanaman, 

yang telah terkotori oleh urin hewan-hewan penderita (Yudhastuti, 

2011).  

Bangunan ini dilengkapi dengan dinding dan atap yang tinggi dan 

kokoh, serta ventilasi dengan lubang yang sempit sehingga 

menyulitkan rodent untuk memasuki ruangan. Menurut SNI 01-6160-

1999, konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk 

dan bersarang dalam bangunan. Masuknya serangga harus dicegah 

dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa 

atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya. 

Sebagian besar bangunan RPA tidak dirancang agar bebas rodent, 

tetapi beberapa pemilik RPA memiliki beberapa metode pencegahan 

dan penanggulangan rodent dan serangga. Sebesar 20 % RPA 

menggunakan racun dan perangkap tikus untuk memberantas tikus. 

Sebesar 13,33 % hanya menggunakan kucing sebagai pemangsa tikus. 

Sementara itu 6,67 % RPA menggunakan racun, perangkap tikus, dan 

kucing sebagai pemangsa. Untuk pencegahan dan pemberantasan 

serangga, sebesar 13,33 % pemilik RPA menyediakan losion atau obat 
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oles anti nyamuk untuk karyawan, sedangkan sebesar 6,67 % pemilik 

RPA mengaku menggunakan pewangi lantai untuk membersihkan 

lantai sekaligus mencegah datangnya lalat dan kecoa.  Beberapa 

serangga seperti lalat dan kecoa merupakan vektor penyakit dan 

biasanya menykai tempat-tempat yang kotor seperti di RPA, sehingga 

upaya pencegahan serangga sangat diperlukan apalagi untuk RPA 

yang didirikan di rumah/tempat tinggal penduduk. 

 Seluruh pemilik RPA tidak membersihkan bangunan RPA secara 

menyeluruh dua minggu sekali. Sebesar 53,33 % pemilik RPA 

mengaku membersihkan bangunan RPA secara menyeluruh lebih dari 

satu bulan sekali, sedangkan lainya sebesar 46,67 % mengaku 

membersihkan selama satu bulan sekali.  

Proses pemotongan harus diistirahatkan satu hari dalam dua 

minggu untuk dilakukan pembersihan dan desinfeksi. (Komnas FBPI, 

2008). Seluruh RPA memang tidak dibersihkan secara menyeluruh 

selama dua minggu sekali, namun lantai pemotongan yang merupakan 

bagian dari bangunan yang paling banyak tercemar limbah hasil 

pemotongan selalu dibersihkan setiap hari oleh pemilik RPA. Namun, 

hanya sebagian kecil yang membersihkan lantai dengan air dan 

deterjen, sedangkan yang lain hanya menyiram lantai dengan air, 

kemudian disapu atau disikat tanpa memberi deterjen.  
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Menurut Direktorat Kesmavet dan Pascapanen (2010), 

pembersihan bangunan, perlengkapan, dan peralatan harus dilakukan 

secara teratur dan benar untuk menghilangkan kotoran yang terlihat 

secara fisik. Pembersihan harus menggunakan larutan deterjen untuk 

melarutkan atau mensuspensi kotoran dan lapisan mikroorganisme. 

6.3.3  Kelengkapan Bangunan 

Hanya sebagian kecil bangunan RPA yang memiliki tempat 

penurunan unggas hidup. RPA tersebut memiliki bangunan tersendiri 

yang cukup luas dan terpisah dengan bangunan tempat tinggal. RPA 

yang memiliki tempat istirahat pegawai adalah sebesar 60 %, dengan 

rincian sebesar 66,67 % berupa bangku kayu yang lebar dan 33,33 % 

berupa ruangan. RPA yang memiliki tempat penyimpanan pribadi 

pegawai adalah berupa meja dengan rak dan tali memanjang untuk 

gantungan baju. RPA yang memiliki kamar mandi hanya sebesar 40%. 

Semua RPA memiliki generating set. Generating set adalah mesin 

yang biasanya digunakan dalam proses pencabutan bulu bersama 

dengan alat pencabut bulu jika listrik padam. Mesin ini tidak 

bergantung pada listrik PLN, sehingga ketika listrik padam proses 

pencabutan bulu dapat tetap menggunakan mesin, sehingga 

mempercepat pekerjaan dan penjagal ayam tidak perlu melakukan 

pencabutan bulu secara manual. 
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6.4  Hasil Penilaian Sarana Sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

6.4.1 Penyediaan Air Bersih 

Penyediaan air merupakan salah satu hal yang keberadaannya 

cukup vital di Rumah Pemotongan Ayam, karena sebagian proses 

pemotongan membutuhkan air, yaitu air yang digunakan untuk 

melakukan proses pencelupan unggas, pencabutan bulu, dan air yang 

digunakan untuk membersihkan seluruh peralatan, lantai, bangunan, 

dan mencuci karkas atau daging ayam hasil pemotongan. Tanpa air, 

RPA akan menjadi tempat hidup agen-agen penyebab penyakit. 

Seluruh RPA yang diteliti memiliki ketersediaan air yang cukup dari 

segi kuantitas maupun kualitas fisik. Sumber air di seluruh RPA 

berasal dari sumur. 

Menurut SNI 01-6160-1999 , sumber air harus tersedia dalam 

jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan baku mutu air minum. 

Persediaan air yang minimum harus disediakan yaitu 25-35 

liter/ekor/hari.  

6.4.2  Sarana Cuci Tangan 

RPA yang memiliki sarana cuci tangan yang dilengkapi sabun 

dan pengering tangan hanya sebagian kecil, namun sebagian besar 

sarana cuci tangan mudah dijangkau di setiap tahap pemotongan. 

Persentase yang besar ini sebagian besar dikarenakan bangunan RPA 
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tidak terlalu luas, sehingga setiap penjagal ayam di bagian pekerjaan 

manapun bisa menjangkau sarana cuci tangan tersebut. Namun, 

kekurangannya adalah tata ruang seperti itu tidak sesuai dengan alur 

proses. Tata ruang yang tidak sesuai dengan alur proses dikhawatirkan 

akan menyebabkan proses pemotongan yang tidak higienik. 

Menurut SNI 01-6160-1999, sarana cuci tangan yang ideal adalah 

yang didisain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air 

setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan 

pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau 

pengering mekanik (hand drier). Sarana untuk mencuci tangan 

tersebut disediakan disetiap tahap proses pemotongan dan diletakkan 

ditempat yang mudah dijangkau. 

6.4.3  Saluran Pembuangan Air Limbah 

Sebagian besar RPA sudah memiliki Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat, karena di sebagian besar 

tempat sudah dibangun selokan yang kedap air. Sisanya yang tidak 

memiliki SPAL yang kedap air langsung membuang limbah ke 

selokan yang terbuat dari tanah, bahkan ada RPA yang sengaja 

membuat saluran pembuangan yang mengarah ke permukaan tanah. 

Selain itu, semua RPA memiliki saluran pembuangan limbah yang 

lancar (tidak mampat). 
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Menurut SNI 01-6160-1999, idealnya Rumah Pemotongan Ayam 

memiliki sarana penanganan limbah dan incenerator. Setidaknya 

limbah cair dari proses pemotongan ditampung sementara, kemudian 

dilakukan pengurasan jika sudah penuh. Hal ini seperti halnya 

penampungan feses pada septic tank. Limbah yang dihasilkan dari 

proses pemotongan ayam di Desa Sidowungu antara lain berupa bulu, 

darah, dan kotoran ayam. Namun, hanya limbah berupa bulu yang 

dimanfaatkan kembali. Ada sebagian warga yang bekerja 

mengumpulkan limbah bulu ayam dari beberapa RPA untuk kemudian 

dikeringkan dan dijual ke pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan 

dasar bulu ayam dalam proses produksinya. Sementara itu, limbah 

darah dan kotoran dibuang bersama air ke saluran pembuangan.  

Menurut Rachmawati (2000),  pencemaran lingkungan udara dan 

air akibat limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan ayam 

terutama berupa kotoran ayam dan bau yang kurang sedap serta air 

buangan. Pencemaran udara terutama berupa bau dikeluarkan selama 

proses dekomposisi kotoran ayam. Bau tersebut berasal dari 

kandungan gas amonia yang tinggi dan gas hidrogen sulfida, (H2S), 

dimetil sulfida, karbon disulfida, dan merkaptan.   
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6.5  Hasil Penilaian Sanitasi Peralatan Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

6.5.1  Pisau Potong 

Sebagian besar RPA sudah memiliki pisau potong yang tidak 

berkarat. Semua RPA mencuci pisau potong setiap hari setelah selesai 

digunakan, namun hampir tidak ada yang mencucinya dengan 

deterjen. Peralatan yang digunakan tidak boleh berkarat karena logam 

yang keropos atau terdegradasi dapat mencemari daging ayam dan 

beresiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen, apalagi 

jika konsumen tidak membersihkan bahan pangan dengan benar. 

Misalnya, logam besi yang dapat menimbulkan keracunan, merusak 

hepar dan dinding usus jika diikonsumsi secara berlebihan. 

Menurut Direktorat Kesmavet dan Pascapanen (2010), 

pembersihan harus menggunakan larutan deterjen untuk melarutkan 

atau mensuspensi kotoran dan lapisan mikroorganisme. Prosedur 

pembersihan yang baik yakni diawali dengan perendaman peralatan 

pada bak, dilanjutkan dengan penyikatan dan diakhiri pembilasan. 

Untuk hasil yang lebih maksimal, desinfeksi dapat dilakukan dengan 

menggunakan desinfektan. Namun, penggunaan desinfektan perlu 

diwaspadai karena sebagian desinfektan bisa menjadi sumber 

pencemaran kimia pada daging ayam hasil pemotongan. Selain itu, 
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ada desinfektan yang jika bercampur dengan larutan asam bisa 

menjadi toksik dan korosif.  

6.5.2  Panci Pencelupan 

Pada proses pemotongan ayam, terdapat tahapan dimana ayam 

yang telah disembelih kemudian dimasukkan ke dalam air hangat di 

dalam panci pencelupan selama beberapa detik. Tujuannya supaya 

mempermudah proses pencabutan bulu. Sebesar 60% RPA yang 

menjadi sampel penelitian memiliki panci yang berkarat. Hal ini 

disebabkan karena panci yang berkarat tersebut terbuat dari tong besi 

yang mudah berkarat, sedangkan panci yang tidak berkarat terbuat 

dari bahan stainless steel. Selain itu, semua RPA mencuci panci setiap 

hari, namun hampir tidak ada yang mencucinya dengan deterjen. 

6.5.3  Alat Pencabut Bulu 

Hampir semua RPA menggunakan alat pencabut bulu yang 

menggunakan bahan stainless steel, sehingga tidak terlihat adanya 

karat. Alat pencabut bulu yang berkarat disebabkan oleh bahannya 

yang mudah korosif.   

Menurut SNI 01-6160-1999, peralatan yang langsung 

berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak 

toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta 

mudah dirawat. 
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6.5.4  Kandang Unggas 

Sebesar 80 % kandang unggas di RPA yang diteliti dibersihkan 

setiap hari, sedangkan sisanya sebesar 13,33 % dibersihkan seminggu 

sekali dan sebesar 6,67 % dibersihkan dua sampai 3 hari sekali. Selain 

itu, hanya sebesar 13,33 % kandang unggas yang dibersihkan dengan 

air bersih dan deterjen, sedangkan sisanya sebesar 80 % dibersihkan 

dengan air bersih saja dan sebesar 6,67 % dibersihkan dengan sapu 

dan sekrup tanpa air. Menurut Komnas FBPI (2008), peralatan makan, 

minum, dan kandang unggas harus dicuci dan didesinfeksi setiap hari. 

6.6  Hasil Penilaian Sanitasi Ayam Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu 

Ayam yang datang di RPA ditampung sementara di kandang atau 

tempat penampungan sementara. Menurut Direktorat Kesmavet dan 

Pascapanen (2010), pemuasaan ayam adalah tidak memberikan makan 

pada ayam, tetapi boleh memberikan minum. Pemuasaan ayam sebaiknya 

selama 8 – 12 jam sebelum pemotongan. Tujuan dari pemuasaan adalah 

agar pada saat penyembelihan dilakukan, tembolok dalam keadaan 

kosong, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran akibat isi 

tembolok atau isi usus yang keluar dapat dihindari. Dengan demikian, 

daging hasil pemotongan lebih higienis.  

Proses pemuasaan ayam sebenarnya berlangsung mulai dari ayam 

diangkut dari peternakan dari daerah lain dengan mobil pick up sampai 
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tiba di Desa Sidowungu. Berdasarkan hasil kuesioner, sebesar 86,67 % 

pemilik RPA tidak memberi makan ataupun minum kepada unggas yang 

ditampung, sedangkan 13,33 % memberikan minum saja.  

Penampungan ayam sementara sebelum ayam dipotong 

dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ayam, serta menghilangkan 

stres pada ayam setelah melalui proses penangkapan dan transportasi. 

Pengistirahatan ayam minimal adalah dua jam sebelum proses 

pemotongan (Direktorat Kesmavet dan Pascapanen, 2010). Berdasarkan 

hasil kuesioner, sebesar 66,67 % pemilik RPA mengistirahatkan ayam 

selama 2 jam – 1 hari sebelum pemotongan dan sebesar 33,33 % 

mengistirahatkan ayam selama kurang dari 2 jam sebelum pemotongan. 

Tidak ada satupun RPA yang mencuci daging ayam hasil 

pemotongan dengan air bersih mengalir, melainkan hanya merendam 

daging ke dalam bak selama beberapa menit, kemudian mengangkat dan 

meletakannya ke alas tertentu. Menurut Direktorat Kesmavet dan 

Pascapanen (2010), pembilasan yang benar adalah dengan cara 

penyemprotan karkas dengan menggunakan air bersih bertekanan. Hal ini 

bertujuan untuk membersihkan perlekatan kotoran pada kulit. Dengan 

demikian daging terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. 

Sebesar 33,33 % RPA meletakkan daging ayam hasil pemotongan di 

atas alas kedap air dan bukan lantai pemotongan, sedangkan sisanya 

tidak. Rinciannya adalah sebesar 46,47 % RPA menggunakan lantai 
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pemotongan sebagai alas, sebesar 20% menggunakan bangku kayu yang 

lebar, sebesar 20% RPA menggunakan plastik terpal, dan sebesar 13,33% 

RPA menggunakan lantai keramik yang terpisah dengan lantai 

pemotongan.  

Penempatan karkas pada lantai pemotongan menyababkan 

terkontaminasinya daging ayam yang telah dipotong oleh darah dan 

kotoran ayam yang ada di lantai pemotongan. Menurut Komnas FBPI 

(2008), daging ayam yang telah dipotong harus dihindarkan dari kontak 

langsung dengan lantai pemotongan. 

Rumah Pemotongan Ayam hendaknya memiliki sarana pembuangan 

limbah padat sementara, termasuk penanganan unggas mati (Komnas 

FBPI, 2008). Hanya sebesar 20% pemilik RPA yang mengaku 

meletakkan bangkai ayam pada wadah tertutup jika terdapat ayam yang 

mati, sedangkan sisanya tidak. Meskipun demikian, semua RPA tidak 

membuang bangkai ayam mati di tempat terbuka. Hal ini dikarenakan 

setiap pagi ada orang yang mengambil usus buntu dan bangkai ayam mati 

untuk dibakar, kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Menurut 

pemilik RPA, adanya kejadian ayam mati jarang terjadi. Selain itu 

berdasarkan hasil kuesioner, semua RPA tetap melakukan 

penyembelihan terdapat ayam yang terlihat sakit. Adanya unggas yang 

sakit ataupun mati seharusnya diwaspadai dan segera dilakukan tindakan 

untuk menghindari resiko terjadinya kasus seperti flu burung. Namun, 

RPA di desa ini masih bersifat tradisional. Tidak ada dokter hewan yang 
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bertugas, sehingga tidak ada yang memeriksa kondisi kesehatan ayam 

jika terdapat ayam yang sakit. Idealnya, ayam yang diterima di RPA 

diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh dokter hewan atau yang 

disebut pemeriksaan antemortem, kemudian daging yang sudah melewati 

tahap pengeluaran jeroan diperiksa kembali atau yang disebut 

pemeriksaan postmortem. Tujuannya untuk meneguhkan diagnosa 

antemortem. Daging yang sudah diperiksa dengan demikian aman untuk 

dikonsumsi. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian tentang higiene penjagal ayam dan sanitasi 

Rumah Pemotongan Ayam di Desa Sidowungu adalah sebagai berikut : 

a.) Higiene penjagal ayam dan sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di 

Desa Sidowungu secara umum belum memenuhi persyaratan. 

b.) Penjagal ayam di Desa Sidowungu sebagian besar adalah laki-laki 

berusia produktif , berpendidikan terakhir SMP/Sederajat, 

berpenghasilan Rp 1.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 per bulan, 

dan memiliki lama kerja 1 – 5 tahun. 

c.) Sebagian besar higiene penjagal ayam di Desa Sidowungu masih 

belum memenuhi persyaratan, karena sebagian besar tidak pernah 

memeriksakan kesehatan, tidak menggunakan masker dan celemek, 

dan merokok pada saat bekerja.  

d.) Sebagian besar sanitasi bangunan Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu masih belum memenuhi persyaratan, terutama karena 

sebagian besar RPA menjadi satu dengan tempat tinggal, 

konstruksinya tidak bebas rodent, dan tidak didesinfeksi secara 

menyeluruh selama 2 minggu sekali. 
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e.) Sebagian besar sarana sanitasi Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu sudah memenuhi persyaratan, namun masih belum ada 

yang mempunyai sarana penanganan limbah cair. 

f.) Sebagian besar sanitasi peralatan Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu masih belum memenuhi persyaratan, karena sebagian 

besar panci berkarat dan peralatan tidak dicuci dengan deterjen. 

g.) Sebagian besar sanitasi ayam Rumah Pemotongan Ayam di Desa 

Sidowungu masih belum memenuhi persyaratan, terutama karena 

daging hasil pemotongan tidak dicuci dengan air mengalir,  

diletakkan di lantai pemotongan atau di alas tidak kedap air. Selain 

itu, tidak ada tempat penampungan sementara unggas yang mati.  

7.2  Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a.) Pemerintah setempat hendaknya mengusahakan diadakannya 

pelatihan personal higiene terhadap penjagal ayam yang ada di Desa 

Sidowungu bekerjasama dengan berbagai pihak. 

b.) Proses pemotongan ayam yang masih dilakukan di bagian 

rumah/tempat tinggal sebaiknya dipindah ke bangunan tersendiri 

yang cukup luas dan konstruksinya dirancang agar bebas rodent, serta 

bangunan didesinfeksi secara rutin dua minggu sekali.  
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c.) Pemilik RPA hendaknya berusaha menyediakan sarana penanganan 

limbah cair 

d.) Pemilik Rumah Pemotongan Ayam sebaiknya mengganti peralatan 

yang digunakan dalam proses pemotongan ayam jika kondisinya 

sudah tidak layak pakai dan melengkapi perlengkapan standar dengan 

masker dan celemek. Peralatan hendaknya dicuci dengan air mengalir 

dan deterjen. 

e.) Penjagal ayam hendaknya mencuci daging hasil pemotongan dengan 

air mengalir, menyediakan alas yang kedap air untuk meletakkannya, 

dan menyediakan tempat penampungan tertutup untuk unggas yang 

mati.  

f.) Pemerintahan hendaknya melakukan pengawasan secara rutin 

terhadap kegiatan pemotongan ayam di Desa Sidowungu, terutama 

menugaskan dokter hewan untuk memeriksa kesehatan ayam. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR OBSERVASI SANITASI RPA 

ANALISIS HIGIENE PENJAGAL AYAM DAN SANITASI RUMAH PEMOTONGAN 

AYAM DI DESA SIDOWUNGU – MENGANTI – GRESIK 

 

Tanggal   : 

 

Pemilik RPA   : 

Jumlah Penjagal  : 

No Variabel Bobot Skor Jumlah 

I. SANITASI RPA    

1.1 Sanitasi Bangunan    

 1.1.1 Lokasi 4   

 a.) Tidak berada di samping jalan raya  4 16 

 b.) Tidak berada di dekat industri logam 

dan kimia 

 5 20 

 c.) Tidak rawan banjir  4 16 

 d.) Tidak menjadi satu dengan bangunan 

tempat tinggal 

 4 16 

 1.1.2 Konstruksi bangunan 3   

 a.) Tata ruang searah dengan alur proses  3 9 

 b.) Ada pemisah fisik yang jelas antara 

daerah bersih dan kotor 

 5 15 

 c.) Dinding berwarna terang, kedap air,dan 

tidak mudah korosif 

 3 9 

 d.) Lantai kedap air, tidak licin, tidak mudah 

korosif, dan tidak berlubang 

 3 9 

 e.) Atap kedap air dan tidak berlubang.  3 9 

 f.) Konstuksi dirancang agar bebas rodent  5 15 

 g.) Ventilasi tidak kurang dari 10% dari luas 

lantai 

 3 9 

 h.)  Bangunan dibersihkan dan didesinfeksi 2 

minggu sekali 

 5 15 

 

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS HIGIENE PENJAGAL ... HAFIDZ AL ISHAQI



 1.1.3 Kelengkapan bangunan 2   

 a.) Terdapat tempat penurunan unggas hidup  3 6 

 b.) Terdapat tempat istirahat pegawai  4 8 

 c.) Terdapat tempat penyimpanan barang 

pribadi pegawai 

 3 6 

 d.) Terdapat kamar mandi/WC  5 10 

 e.) Terdapat tempat parkir  2 4 

 f.) Terdapat generating set  5 10 

1.2 Sarana Sanitasi    

 1.2.1 Penyediaan Air Bersih  5   

 a.) Sumber air mengalir lancar   5 25 

 b.) Air tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak 

berbau 

 5 25 

 1.2.2 Sarana cuci tangan 4   

 a.) Sarana cuci tangan dilengkapi sabun dan 

pengering tangan 

 4 16 

 b.) Letak berada di tempat yang mudah 

dijangkau dari setiap tahap pemotongan 

 3 12 

 1.2.3 Saluran Pembuangan Air Limbah 4   

 a.) Saluran pembuangan limbah terbuat dari 

bahan kedap air dan mudah dibersihkan 

 3 12 

 b.) Sarana pembuangan limbah lancar (tidak 

mampat) 

 4 16 

1.3 Sanitasi Peralatan    

 1.3.1 Pisau potong 5   

 a.) Pisau potong tidak berkarat  5 25 

 b.) Pisau potong dicuci setiap hari  4 20 

 c.) Pisau potong dicuci dengan air dan deterjen  3 15 

 1.3.2 Panci pencelupan 5   

 a.) Panci tidak berkarat  5 25 

 b.) Panci dicuci setiap hari  4 20 

 c.) Panci dicuci dengan air dan deterjen  3 15 

 1.3.3 Alat pencabut bulu 5   

 a.) Alat pencabut bulu tidak berkarat  5 25 

 b.) Alat pencabut bulu dicuci setiap hari  4 20 

 c.) Alat pencabut bulu dicuci dengan air dan 

deterjen 

 3 15 
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 1.3.4 Kandang unggas 5   

 a.) Kandang unggas dibersihkan setiap hari  5 25 

 b.) Kandang unggas dicuci dengan air dan 

deterjen 

 3 

 

15 

1.4 Sanitasi ayam 5   

 a.) Ayam dipuasakan sebelum dipotong  4 20 

 b.) Karkas dicuci dengan air bersih mengalir  4 20 

 c.) Karkas diletakkan di alas kedap air dan 

bukan di lantai pemotongan 

 4 20 

 d.) Bangkai ayam mati ditampung sementara 

di wadah tertutup 

 4 20 

 e.) Bangkai ayam mati dibakar  5 25 

Total Skor Maksimal   633 

Hasil modifikasi dengan SNI 01-6160-1999 tentang Rumah Pemotongan Unggas 

 

70% x 633 = 443,1 

Kriteria Sanitasi RPA terdiri dari 2, yakni : 

a.) Memenuhi syarat,  jika total skor > 70% dari total skor maksimal  atau total 

skor > 443,1 

b.) Tidak memenuhi syarat,  jika total skor < 70% dari total skor maksimal atau 

total skor < 443,1  
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LEMBAR OBSERVASI HIGIENE PENJAGAL AYAM 

ANALISIS HIGIENE PENJAGAL AYAM DAN SANITASI RUMAH PEMOTONGAN 

AYAM DI DESA SIDOWUNGU – MENGANTI – GRESIK 

 

Tanggal  : 

 

Nama Penjagal : 

Pemilik RPA  : 

 

II HIGIENE PENJAGAL AYAM Bobot Skor Jumlah 

2.1 Kesehatan penjagal Ayam 5   

 a.) Keadaan umum sehat saat bekerja  4 20 

 b.) Penjagal rutin memeriksa kesehatan 

minimal 1 kali setahun 

 3 15 

2.2  Penggunaan perlengkapan standar 4   

 a.) Menggunakan pakaian yang khusus 

digunakan untuk bekerja saja 

 3 12 

 b.) Menggunakan sepatu boot  5 20 

 c.) Menggunakan masker/penutup hidung  4 16 

 d.) Menggunakan apron/celemek  3 12 

 e.) Menggunakan penutup kepala  3 12 

2.3 Perilaku mencuci tangan 3   

 a.) Mencuci tangan sebelum bekerja  2 6 

 b.) Mencuci tangan sesudah bekerja  5 15 

 c.) Mencuci tangan setelah dari WC/kamar 

mandi 

 5 15 

 d.) Mencuci tangan dengan air mengalir dan 

sabun 

 4 12 

2.4 Perilaku baik lainnya 4   

 a.) Tidak merokok saat bekerja  3 12 

 b.) Tidak makan/minum saat bekerja  5 20 

 c.) Tidak menyentuh bagian muka dan 

telinga saat bekerja 

 4 16 
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 d.) Tidak bersin atau batuk di hadapan 

produk 

 5 20 

Total Skor   223 

Hasil modifikasi dengan SNI 01-6160-1999 tentang Rumah Pemotongan Unggas 

  

70% x 223 = 156,1 

Kriteria Higiene Penjagal Ayam terdiri dari 2, yakni : 

a.) Memenuhi syarat,  jika total skor > 70% dari total skor maksimal  atau total 

skor > 156,1 

b.) Tidak memenuhi syarat,  jika total skor < 70% dari total skor maksimal atau 

total skor < 156,1  
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Lampiran 2 

 

Kuesioner Penelitian (Variabel Sanitasi RPA) 

ANAILISIS HIGIENE PENJAGAL AYAM DAN SANITASI RUMAH 

PEMOTONGAN AYAM DI DESA SIDOWUNGU – MENGANTI – GRESIK  

         Tanggal :  

Nama Pemilik RPA   : 

Alamat (RT/RW)   : 

Jumlah penjagal ayam   : 

Jumlah ayam putih yang dipotong per hari  : ...................................  kwintal 

Jumlah unggas lain yang dipotong per hari : ...................................  biji 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih anda telah 

bersedia menjadi responden penelitian. 

1. Apakah Rumah Pemotongan Ayam anda memiliki serfitikat halal dari MUI ? 

a.) Ya    b.) Tidak 

2. Apakah Rumah Pemotongan Ayam pernah tergenang air/ banjir saat musim penghujan 

? 

a.) Ya    b.) Tidak  

3. Jika ya, apakah pemotongan ayam tetap dilakukan ? 

a.) Ya    b.) Tidak 

4. Seberapa sering anda membersihkan bangunan rumah pemotongan unggas secara 

menyeluruh ?  

a.) < 2 minggu sekali   c.) 1 bulan sekali  

b.) 2 minggu sekali   d.) > 1 bulan sekali 

5. Apakah ada tikus yang biasanya berkeliaran di sekitar Rumah Pemotongan Ayam ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

6. Apakah anda mempunyai cara untuk mencegah dan memberantas tikus ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

7. Jika ya, cara apa yang anda gunakan untuk mencegah dan memberantas tikus ?  

a.) Menggunakan racun tikus 

b.) Menggunakan perangkap tikus 
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c.) Menggunakan kucing sebagai pemangsa 

d.) Memasang kawat kasa pada jendela 

e.) Lainnya .................................................. 

8. Apakah anda mempunyai cara untuk mencegah dan memberantas serangga (lalat, 

kecoa, nyamuk, dll) ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

9. Jika ya, cara apa yang anda gunakan untuk mencegah dan memberantas serangga ? 

a.) Obat pembasmi serangga  c.) Lainnya ........................................ 

b.) Lem perekat lalat 

10. Apakah anda mempunyai tempat penampungan unggas sementara ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

11. Apakah unggas diistirahatkan sebelum dipotong ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

12. Jika ya,berapa lama unggas diistirahatkan? 

a.) Kurang dari 2 jam  c.) 1 – 2 hari 

b.) 2 jam – 1 hari   d.) > 2 hari 

13. Selama diistirahatkan, unggas diberikan apa ? 

a.) Makan dan minum  c.) Tidak diberi makan maupun minum 

b.) Minum saja 

14. Apakah anda langsung membuang limbah bulu ayam ? 

a.) Ya    b.) Tidak 

15. Jika tidak, apa yang anda lakukan terhadap limbah bulu ayam ? 

a.) Membakarnya 

b.) Menjualnya ke pabrik pembuatan barang dari bulu ayam (misal : kok, kemucing, 

dll) 

c.) Lainnya .................................................................................. 

16. Apakah anda langsung membuang limbah darah ayam ? 

a.) Ya    b.) Tidak 

17. Jika tidak, apa yang anda lakukan terhadap limbah darah ayam ? 

a.) Menjadikannya bahan campuran pakan ternak 

b.) Mengolahnya menjadi pupuk cair 

c.) Lainnya ................................................................................ 

18. Apakah anda langsung membuang limbah kotoran ayam ? 

a.) Ya    b.) Tidak 
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19. Jika tidak, apa yang anda lakukan terhadap limbah kotoran ayam ?  

a.) Mengolahnya menjadi pupuk 

b.) Lainnya .................................................................................. 

20. Dari manakah sumber air yang anda gunakan ? 

a.) Sumur   b.) PDAM  c.) Lainnya............................ 

21. Apakah air selalu tersedia dalam jumlah yang cukup ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

22. Apakah panci pencelupan unggas dibersihkan setiap hari ketika selesai digunakan ? 

a.) Ya   b.) Tidak, seberapa sering ?    

1. dua hari sekali 

2. tiga sampai enam hari sekali 

3. seminggu sekali 

4. > seminggu sekali 

23. Apa yang anda gunakan untuk membersihkannya ? 

a.) Air bersih saja   c.) Lainnya ...................................... 

b.) Air bersih dan sabun/deterjen 

24. Apakah alat pencabut bulu dibersihkan setiap hari ketika selesai digunakan ? 

a.) Ya  b.) Tidak, seberapa sering ? 

1. dua sampai tiga hari sekali 

2. empat sampai enam hari sekali 

3. seminggu sekali 

4. > seminggu sekali 

25. Apa yang anda gunakan untuk membersihkannya ? 

a.) Air bersih dan sabun/deterjen c.) Lainnya ..................................... 

b.) Air bersih saja 

26. Apakah pisau potong dibersihkan setiap hari keika selesai digunakan ? 

a.) Ya  b.) Tidak, seberapa sering ? 

1. dua sampai tiga hari sekali 

2. empat sampai enam hari sekali 

3. seminggu sekali  

4. > seminggu sekali 

27. Apa yang anda gunakan untuk membersihkannya ? 

a.) Air bersih dan sabun/deterjen  c.) Lainnya ................................. 

b.) Air bersih saja 
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28. Apakah anda membersihkan lantai setiap hari ketika selesai bekerja ? 

a.) Ya  b.) Tidak, seberapa sering ? 

1. dua sampai tiga hari sekali 

2. empat sampai enam hari sekali 

3. seminggu sekali 

4. > seminggu sekali 

29. Apa yang anda gunakan untuk membersihkan lantai ? 

a.) Air bersih saja    c.) Lainnya ................................  

b.) Air bersih dan sabun/deterjen 

30. Apakah kandang unggas dan tempat pakan dibersihkan setiap hari ? 

a.) Ya  b.) Tidak, seberapa sering ? 

1. dua dampai tiga hari sekali 

2. empat sampai enam hari sekali 

3. seminggu sekali 

4. > seminggu sekali 

31. Apa yang anda gunakan untuk membersihkan kandang dan tempat pakan ? 

c.) Air bersih saja    c.) Lainnya .....................................  

d.) Air bersih dan sabun/deterjen 

32. Apakah unggas yang anda terima pernah diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan 

? 

a.) Ya   b.) Tidak 

33. Apakah anda pernah menemukan unggas yang terlihat sakit ? 

a.) Ya   b.) Tidak  

34. Apa yang dilakukan jika seandainya ada unggas yang terlihat sakit ? 

a.) Tetap disembelih dan dijual    c.) Disembelih, lalu dibuang 

b.) Disembelih, lalu dikonsumsi sendiri   d.)Lainnya ............................... 

35. Apa yang anda lakukan jika seandainya terdapat unggas yang mati ? 

a.) Dibuang di tempat terbuka  c.) Dibakar 

b.) Ditimbun    d.) Lainnya ........................................... 

36. Apa wadah yang anda gunakan untuk menampung sementara unggas yang mati? 

a.) Wadah tertutup 

b.) Wadah terbuka atau hanya digeletakkan 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS HIGIENE PENJAGAL ... HAFIDZ AL ISHAQI



37. Apakah anda mencuci daging yang telah ditotong dengan air mengalir ? 

a.) Ya     b.) Tidak 

38. Apakah yang anda lakukan terhadap jeroan berupa hati, ampela, dan usus yang sudah 

dikeluarkan? 

a.) Mencucinya untuk dijual oleh pemesan   c.) Lainnya ............................. 

b.) Membuangnya 

39. Alas apa yang anda pakai untuk menaruh daging yang telah dipotong ? 

a.) Plastik / Terpal   c.) Lantai pemotongan 

b.) Meja / Papan Kayu   d.) Lainnya ......................... 

40. Apakah anda mendinginkan daging yang baru selesai dipotong dengan air dingin, es 

batu atau lemari pendingin ? 

a.) Ya    b.) Tidak 
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Lampiran 3 

 

Kuesioner Penelitian (Variabel Higiene Penjagal Ayam) 

ANAILISIS HIGIENE PENJAGAL AYAM DAN SANITASI RUMAH 

PEMOTONGAN AYAM DI DESA SIDOWUNGU – MENGANTI – GRESIK  

         Tanggal :  

Nama  Lengkap : 

Alamat   : 

Jenis Kelamin  :  L  /  P 

Umur   : 

Pendidikan terakhir : 1. Tidak bersekolah  

2. SD / MI 

3. SMP / MTs 

4. SMA/ MA 

5. Perguruan Tinggi 

 

Penghasilan per bulan : 1. < Rp 1.000.000,00 

    2. Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 

    3. Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 

    4. Rp > 5.000.000,00 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih anda telah 

bersedia menjadi responden penelitian. 

1. Berapa lama anda menjadi penjagal ayam ? 

a.) < 1 tahun b.) 1 – 5 tahun  c.) 6 – 10 tahun d.) >10 tahun 

2. Selain di Desa Sidowungu, apakah sebelumnya anda menjagal ayam di desa lain ? 

a.) Ya  

b.) Tidak  

3. Apakah anda menjagal ayam hanya di satu tempat pemotongan ? 

a.) Ya      b.) Tidak   

4. Berapa jumlah rumah pemotongan ayam yang pernah menjadi tempat bekerja anda? 

a.) 2  b.) 3 – 5 c.) > 5 
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5. Kapan biasanya anda bekerja menjagal ayam ? 

a.) Malam hari sampai menjelang subuh c.) Pagi sampai sore hari 

b.) Malam hari sampai siang hari   d.) Lainnya................................. 

6. Apakah anda sakit dalam tiga bulan terakhir ? 

a.) Ya , apa penyakitnya?   b.) Tidak 

1. Tifus 

2. TBC 

3. Penyakit kulit 

4. ISPA (batuk, pilek, sakit tenggorokan) 

5. Diare 

6. Hepatitis 

7. Lain-lain .................................. 

7. Jika ya, kapan anda sakit ? 

a.) 0 – 1 bulan yang lalu    c.) 2 – 3 bulan yang lalu 

b.) 1 – 2 bulan yang lalu 

8. Apakah anda rutin memeriksakan kesehatan minimal satu kali setahun ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

9. Apakah anda memiliki pakaian khusus yang hanya digunakan untuk menjagal ayam ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

10. Apakah anda mengganti baju anda dengan yang baru setelah selesai bekerja menjagal 

ayam? 

a.) Ya   b.) Tidak 

11. Seberapa sering anda menggunakan sepatu boot pada saat bekerja ? 

a.) Selalu   b.) Kadang-kadang  c.) Tidak pernah 

12. Seberapa sering anda menggunakan masker/penutup hidung pada saat bekerja ? 

a.) Selalu   b.) Kadang-kadang  c.) Tidak pernah 

13. Seberapa sering anda menggunakan celemek pada saat bekerja ? 

a.) Selalu   b.) Kadang-kadang  c.) Tidak pernah 

14. Seberapa sering anda menggunakan penutup kepala pada saat bekerja ? 

a.) Selalu   c.) Kadang-kadang  c.) Tidak pernah 

15. Apakah anda menggunakan perlengkapan lain (selain pakaian khusus, sepatu boot, 

masker, celemek, dan penutup kepala) saat bekerja ? 

a.) Ya, sebutkan ........................ .................................................... 

b.) Tidak 
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16. Di tahap mana sajakah biasanya anda mencuci tangan ? (jawaban boleh lebih dari 

satu) 

a.) Sebelum bekerja 

b.) Setelah menyelesaikan semua pekerjaan 

c.) Setelah dari kamar mandi / WC 

17. Apa yang anda gunakan untuk mencuci tangan pada saat proses pemotongan ayam ? 

a.) Air bersih saja 

b.) Air bersih dan sabun 

18. Apakah anda seorang perokok ? 

a.) Ya   b.) Tidak 

19. Apakah anda pernah merokok saat sedang bekerja ? 

a.) Pernah   b.) Tidak pernah 

20. Apakah anda pernah makan/minum saat sedang bekerja ? 

a.) Pernah   b.) Tidak pernah 

21. Apakah anda pernah menyentuh bagian muka/telinga saat sedang bekerja ? 

a.) Pernah   b.) Tidak pernah 

22. Apakah anda pernah bersin/batuk di hadapan produk/ daging ayam potong secara tidak 

sengaja ? 

a.) Pernah   b.) Tidak pernah 
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Lampiran 5 

 

Hasil Penilaian Higiene Penjagal Ayam di Desa Sidowungu berdasarkan Lembar Observasi 

 

No 
Pertanyaan Total  

1a 1b 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d Skor 

1 20 0 12 0 0 0 0 0 15 15 0 0 20 0 20 102 

2 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 12 12 0 0 0 106 

3 20 15 12 20 0 0 0 6 15 15 12 0 20 16 20 171 

4 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 12 20 0 0 114 

5 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 12 0 20 0 0 114 

6 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 12 0 0 16 20 130 

7 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 12 0 0 0 0 106 

8 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 20 102 

9 20 0 12 0 0 0 12 0 15 15 0 0 20 0 20 114 

10 20 0 12 0 0 0 12 0 15 15 0 12 0 16 20 122 

11 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 0 0 20 0 20 134 

12 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 12 12 20 0 0 138 

13 20 15 12 20 0 0 12 0 15 15 0 0 0 0 20 129 

14 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 12 12 20 16 20 174 

15 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 0 0 20 0 20 134 

16 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 20 0 20 122 

17 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 12 0 0 0 0 94 

18 20 0 12 20 0 0 0 6 15 15 12 0 20 16 20 156 

19 20 0 12 20 0 0 0 6 15 15 12 0 20 16 20 156 

20 20 15 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 20 0 20 137 

21 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 20 102 

22 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 12 0 20 16 20 162 

23 20 15 12 20 0 0 0 0 15 15 12 0 20 16 20 165 

24 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 20 102 

25 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 20 102 

26 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 82 

27 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 12 0 20 0 0 114 

28 20 0 12 0 0 0 0 0 15 15 0 12 20 0 20 114 

29 20 0 12 20 0 0 12 0 15 15 12 0 20 0 0 126 

30 20 0 12 20 0 0 0 0 15 15 0 12 0 16 20 130 
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Lampiran 8 

Dokumentasi Proses Pemotongan Ayam di Rumah Pemotongan Ayam  

di Desa Sidowungu 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi proses pemotongan                   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Gambar 2. Kondisi proses pemotongan ayam 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tempat penampungan unggas sementara 
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Gambar 4. Tempat penampungan unggas sementara 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 5. Daging yang diletakkan di lantai pemotongan 

            

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Gambar 6. Daging yang diletakkan di atas terpal 
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                         Gambar 7. Proses pencelupan ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 8. Alat pencabut bulu yang berkarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 9. Proses pencabutan bulu 
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Gambar 10. Kendaraan pengangkut ayam hidup       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 11. Proses pengeluaran jeroan 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 12. Saluran pembuangan limbah 
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SNI 01-6160-1999 
 

Badan Standardisasi Nasional - BSN 

Standar Nasional Indonesia  
SNI 01-6160-1999 
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Rumah Pemotongan Unggas 

Pendahuluan 

Penetapan standar Rumah Pemotongan Unggas merupakan hal penting yang 
perlu mendapat perhatian untuk memperoleh kualitas daging unggas yang 
aman, sehat, utuh dan halal. 

Standar ini disusun sebagai hasil pembahasan Rapat-rapat Teknis, 
Prakonsensus dan terakhir dirumuskan dalam Rapat Konsensus Nasional. 

Hadir dalam rapat-rapat tersebut wakil-wakil dari lembaga penelitian, 
perguruan tinggi, produsen dan instansi terkait lainnya. 
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Rumah Pemotongan Unggas 

1 Ruang lingkup 

Standar ini meliputi acuan, definisi, persyaratan lokasi, sarana, bangunan dan 
tata letak, peralatan, higiene karyawan dan perusahaan, pengawasan kesehatan 
masyarakat veteriner (kesmavet), kendaraan pengangkut daging unggas, ruang 
pembekuan cepat, ruang penyimpanan beku, ruang pengolahan daging unggas, 
dan laboratorium. 

2 Acuan 

Standar Rumah Pemotongan Unggas ini mengacu kepada : 

2.1 Bremner, A.S.  1977.  Poultry Meat Hygiene and Inspection.  Baillière 
Tindall, London. 

2.2 FAO/WHO.  1984.  Recommended International Code of Hygienic 
Practice for Poultry Processing.  FAO and WHO, Rome. 

2.3 Mead, G.C.  1989.  Processing of Poultry.  Elsevier Applied Science, 
London and New York  

2.4 Silverside, D. and Jones, M.  1992.  Small Scale Poultry Processing.  
FAO, Rome. 

2.5 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 
tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan 
Unggas. 

3 Definisi 

3.1 Rumah Pemotongan Unggas adalah kompleks bangunan dengan desain 
dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis  dan higiene tertentu 
serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat 
umum. 

3.2 Unggas Potong adalah setiap jenis burung yang diternakkan dan 
dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara 
dan burung puyuh. 
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3.3 Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan 
penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau 
tanpa kepala-leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan/atau paru-paru dan 
ginjal. 

3.4 Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan 
layak dimakan manusia, termasuk kulit. 

3.5 Daging unggas segar adalah daging unggas yang baru disembelih tanpa 
perlakuan apapun. 

3.6 Daging unggas dingin adalah daging unggas yang telah mengalami 
pendinginan sehingga suhu bagian dalam daging 0 – 4 oC.  

3.7 Daging unggas beku adalah daging unggas yang mengalami proses 
pembekuan pada suhu maksimum – 35 oC. 

3.8 Jeroan (giblet) adalah hati setelah kantong empedu dilepas, jantung, 
ampela, usus dan bagian-bagian organ lainnya yang berada di dalam rongga 
dada dan perut yang menurut kebiasaan dimakan disuatu daerah setelah 
mengalami proses pembersihan dan pencucian. 

3.9 Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, 
kimiawi dan fisik yang tinggi. 

3.10 Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, 
kimiawi dan fisik yang rendah. 

3.11 Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan unggas 
sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. 

3.12 Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan 
karkas unggas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa 
berwenang. 

3.13 Petugas pemeriksa berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang 
ditunjuk oleh Menteri atau petugas lain yang memiliki pengetahuan dan 
keterampilan pemeriksaan antemortem dan postmortem serta pengetahuan di 
bidang kesehatan masyarakat veteriner yang berada di bawah pengawasan dan 
tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud. 

3.14 Desinfeksi adalah penggunaan bahan kimia dan/atau tindakan fisik 
untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme. 
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3.15 Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah suatu bidang penerapan 
kemampuan profesional, pengetahuan dan sumberdaya kedokteran hewan 
dalam bidang kesehatan masyarakat untuk melindungi dan memperbaiki 
kesehatan manusia.  

4 Persyaratan lokasi 

Lokasi Rumah Pemotongan Unggas perlu memenuhi syarat sebagai berikut : 

4.1 Tidak bertentangan dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR), 
Rencana, Detail Tata Ruang (RDTR)  setempat dan/atau Rencana Bagian 
Wilayah Kota (RBWK). 

4.2 Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya 
lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau 
pencemaran lingkungan. 

4.3 Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah 
rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. 

4.4 Memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan Rumah 
Pemotongan Unggas.  

5 Persyaratan sarana 

Rumah Pemotongan Unggas harus dilengkapi dengan : 

5.1 Sarana jalan yang baik menuju Rumah Pemotongan Unggas yang dapat 
dilalui kendaraan pengangkut unggas hidup dan daging unggas. 

5.2 Sumber air yang cukup dan memenuhi persyaratan baku mutu air 
minum sesuai dengan SNI 01-0220-1987. Persediaan air yang minimum harus 
disediakan yaitu 25-35 liter/ekor/hari. 

5.3 Sumber tenaga listrik yang cukup. 

5.4 Persediaan air yang bertekanan 1,05 kg/cm2  (15 psi)  serta fasilitas air 
panas dengan suhu minimal 82o C. 

5.5 Kendaraan pengangkut daging unggas.. 
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6 Persyaratan bangunan dan tata letak 

6.1 Kompleks Rumah Pemotongan Unggas minimal harus terdiri dari : 

6.1.1 Bangunan utama; 

6.1.2 Tempat penurunan unggas hidup (unloading); 

6.1.3 Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan 

6.1.4 Tempat istirahat pegawai 

6.1.5 Tempat penyimpanan barang pribadi (locker)/Ruang ganti pakaian 

6.1.6 Kamar mandi dan WC 

6.1.7 Sarana penanganan limbah 

6.1.8 Insenerator 

6.1.9 Tempat parkir 

6.1.10 Rumah jaga 

6.1.11 Menara air 

6.1.12 Gardu listrik 

6.2 Kompleks Rumah Pemotongan Unggas harus dipagar sedemikian rupa 
sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan 
dan hewan lain selain unggas potong .  Pintu masuk unggas hidup sebaiknya 
terpisah dari pintu keluar daging unggas. 

6.3 Dalam kompleks Rumah Pemotongan Unggas seyogyanya dilengkapi 
dengan : 

6.3.1 Ruang Pembekuan Cepat (blast freezer) 

6.3.2 Ruang Penyimpanan Beku (cold storage), 

6.3.3 Ruang Pengolahan Daging Unggas, 

6.3.4 Laboratorium 
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6.4 Pembagian ruang bangunan utama RPU terdiri dari : 

6.4.1 Daerah kotor : 

6.4.1.1 Penurunan, pemeriksaan antemortem dan penggantungan unggas hidup 

6.4.1.2 Pemingsanan (stunning),  

6.4.1.3 Penyembelihan (killing), 

6.4.1.4 Pencelupan ke air panas (scalding tank), 

6.4.1.5 Pencabutan bulu (defeathering), 

6.4.1.6 Pencucian karkas, 

6.4.1.7 Pengeluaran jeroan (evisceration) dan pemeriksaan postmortem, 

6.4.1.8 Penanganan jeroan 

6.4.2 Daerah bersih : 

6.4.2.1 Pencucian karkas 

6.4.2.2 Pendinginan karkas (chilling) 

6.4.2.3 Seleksi (grading) 

6.4.2.4 Penimbangan karkas 

6.4.2.5 Pemotongan karkas (cutting) 

6.4.2.6 Pemisahan daging dari tulang (deboning) 

6.4.2.7 Pengemasan 

6.4.2.8 Penyimpanan segar (chilling room)  

6.5 Sistem saluran pembuangan limbah cair : 

6.5.1 Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar dan didisain  
agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah 
dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi 
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dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran 
pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan 
dibersihkan. 

6.5.2 Di dalam kompleks Rumah Pemotongan Unggas sistem saluran 
pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau. 

6.5.3 Di dalam bangunan utama, saluran pembuangan dilengkapi dengan grill 
yang mudah dibuka-tutup dan terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah 
korosif  

6.6 Bangunan utama Rumah Pemotongan Unggas harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

6.6.1 Tata Ruang : 

6.6.1.1 Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki 
ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan unggas dapat berjalan 
baik dan higienik. 

6.6.1.2 Tempat pemotongan harus didisain sedemikian rupa sehingga 
pemotongan unggas memenuhi persyaratan halal 

6.6.1.3  Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.  

6.6.1.4  Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara 
“daerah bersih” dan “daerah kotor”. Di daerah penyembelihan dan pengeluaran 
darah harus didisain agar darah dapat tertampung. 

6.6.2 Dinding : 

6.6.2.1 Tinggi dinding pada tempat proses penyembelihan dan pemotongan 
karkas minimum 3 meter.  

6.6.2.2 Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter 
terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan 
terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah 
mengelupas. 

 

6.6.3 Lantai : 
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6.6.3.1  Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak 
licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah 
saluran pembuangan. 

6.6.3.2  Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada 
celah atau lubang. 

6.6.4 Sudut Pertemuan : 

6.6.4.  Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk 
lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. 

6.6.4.2 Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung 
dengan jari-jari sekitar 25 mm. 

6.6.5 Langit-langit: 

6.6.5.1 Langit-langit didisain sedemikian rupa agar tidak terjadi akumulasi 
kotoran dan kondensasi dalam ruangan. 

6.6.5.2 Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, 
tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya 
lubang atau celah terbuka pada langit-langit. 

6.6.6 Pencegahan Serangga, Rodensia dan Burung : 

6.6.6.1 Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela 
atau ventilasi dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode 
pencegahan serangga lainnya. 

6.6.6.2 Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga 
mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan 
bersarang dalam bangunan. 

6.6.7 Ventilasi (pertukaran udara) dalam bangunan harus baik.  

6.6.8 Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus didisain agar dapat 
menahan tikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat 
penutup pintu otomatis. 

6.6.9 Lampu penerangan mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan 
mempunyai intensitas penerangan  sebesar 540 luks di tempat dilakukannya 
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pemeriksaan antemortem dan postmortem, serta 220 luks di ruangan lainnya. 

6.7 Kantor Administrasi dan Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan : 

6.7.1 Ventilasi dan penerangan yang baik.  

6.7.2 Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. 

6.7.3 Didisain untuk keamanan dan kenyamanan karyawan. 

6.7.4 Kantor administrasi dapat dilengkapi dengan ruang pertemuan. 

6.8 Tempat istirahat karyawan, kantin dan mushola harus memenuhi 
persyaratan : 

6.8.1 Ventilasi dan penerangan  yang baik. 

6.8.2 Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. 

6.8.3 Konstruksi kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan 
memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 

6.9     Tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian harus 
memenuhi persyaratan : 

6.9.1 Ventilasi dan penerangan yang baik. 

6.9.2 Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. 

6.9.3 Terletak di bagian arah masuk karyawan atau pengunjung. 

6.10 Kamar mandi dan WC harus memenuhi persyaratan : 

6.10.1 Pintu kamar mandi dan WC terletak pada bagian yang tidak mengarah 
ke ruang produksi. 

6.10.2 Ventilasi dan penerangan cukup baik. 

6.10.3 Dibangun minimum masing-masing di daerah kotor dan di daerah 
bersih. 

6.10.4 Saluran pembuangan dari kamar mandi/WC ini dibuat khusus ke arah 
“septic tank”, tidak menjadi satu dengan saluran pembuangan limbah proses 
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pemotongan. 

6.10.5 Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap 
air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi. 

6.11   Sarana Penanganan Limbah harus sesuai dengan rekomendasi Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 

6.12    Insenerator harus memenuhi persyaratan : 

6.12.1 Terletak dekat tempat penurunan unggas hidup dan lebih rendah dari 
bangunan lain. 

6.12.2 Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta sesuai dengan 
rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL). 

6.13 Rumah Jaga harus memenuhi persyaratan : 

6.13.1 Dibangun masing-masing di pintu masuk dan pintu keluar kompleks 
Rumah Pemotongan Unggas. 

6.13.2 Ventilasi dan penerangan cukup baik. 

6.13.3 Dilengkapi dengan atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik 
dan dapat melindungi petugas dengan baik dari panas matahari  dan hujan. 

6.13.4 Didisain agar petugas di dalam bangunan dapat mengawasi keadaan di 
luar rumah jaga. 

7 Persyaratan peralatan 

7.1 Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah 
Pemotongan Unggas harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 

7.2 Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari 
bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi serta mudah dirawat. 

7.3 Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (railling 
system) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan 
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dengan alur proses. 

7.4 Sarana untuk mencuci tangan harus didisain sedemikian rupa agar 
tangan tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi 
dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas 
tissue atau pengering mekanik (hand drier). Jika menggunakan kertas tissue, 
maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan 
menggunakan kaki. 

7.5 Sarana untuk mencuci tangan seperti butir 7.4 disediakan disetiap tahap 
proses pemotongan, dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau,  ditempat 
penurunan unggas hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang 
istirahat pegawai dan/atau kantin serta kamar mandi/WC. 

7.6 Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk 
mencuci tangan seperti pada butir 7.4 dan sarana mencuci sepatu boot, yang 
dilengkapi sabun, desinfektan, dan sikat sepatu. 

7.7 Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus 
berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk 
penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas. 

7.8 Harus disediakan sarana/peralatan untuk membersihkan dan 
mendesinfeksi ruang dan peralatan. 

7.9 Permukaan meja tempat penanganan atau pemrosesan produk tidak 
terbuat dari kayu, tidak toksik, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan, mudah 
mengering dan dikeringkan. 

7.10 Penempatan perlengkapan dan peralatan harus pula memperhatikan alur 
proses sehingga dapat dicegah tercemarnya karkas dari proses sebelumnya. 

7.11 Bahan dasar kemasan harus bersifat tidak toksik, kedap air dan tidak 
mudah rusak atau terpengaruh sifatnya oleh produk makanan yang dikemasnya 
maupun komponen bahan pembersih. 

7.12 Untuk peralatan yang tidak dapat dibongkar pasang dengan mudah 
sarana pembersihan dan desinfeksi dilakukan dengan metode pembersihan di 
tempat (clean in place). 

 

7.13 Mesin pencabut bulu dan alat semprot pencuci karkas harus 
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ditempatkan dan didisain sedemikian rupa sehingga percikan air, bulu-bulu 
atau bahan-bahan yang dapat berperan sebagai kontaminan karkas dapat 
dihindarkan penyebarannya ke daerah sekitarnya. 

7.14 Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan 
pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka 
menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Unggas. 

7.15 Bagi setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi kunci pada 
ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi. 

7.16 Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan 
penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, 
penutup hidung dan sepatu boot. 

8 Higiene karyawan dan perusahaan 

8.1 Rumah Pemotongan Unggas harus memiliki peraturan untuk semua 
karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah 
pemotongan unggas dan higiene produk tetap terjaga baik. 

8.2 Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin 
minmal satu kali dalam setahun. 

8.3 Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan 
tentang higiene dan mutu. 

8.4 Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh 
karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan 
petugas pemeriksa berwenang. 

8.5 Orang lain (misalnya tamu) yang hendak memasuki bangunan utama 
Rumah Pemotongan Unggas harus mendapat ijin dari pengelola dan mengikuti 
peraturan yang berlaku. 

9  Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 

9.1 Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan 
antemortem dan postmortem di Rumah Pemotongan Unggas dilakukan oleh 
petugas pemeriksa berwenang. 
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9.2 Setiap Rumah Pemotongan Unggas harus mempunyai tenaga dokter 
hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan 
prosedur pemotongan unggas, penanganan daging serta sanitasi dan higiene. 

9.3 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter hewan seperti yang 
disebutkan pada butir 9.2 dapat ditunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan 
di dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner yang bekerja di bawah 
pengawasan dokter hewan yang dimaksud. 

10.  Kendaraan pengangkut daging unggas 

10.1 Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging unggas harus tertutup. 

10.2 Lapisan dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat 
dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi, mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik. 

10.3 Boks dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan 
suhu bagian dalam daging unggas segar maksimum +40 C. 

10.4 Suhu ruangan dalam boks kendaraan pengangkut daging unggas beku 
maksimum adalah –180 C 

10.5 Persyaratan kendaraan pengangkut daging unggas secara rinci akan 
ditetapkan melalui standar  kendaraan pengangkut daging unggas tersendiri. 

11 Persyaratan ruang pembekuan cepat 

11.1 Ruang pembeku terletak di daerah bersih. 

11.2 Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. 

11.3 Konstruksi ruang pembekuan cepat harus mengikuti persyaratan : 

11.3.1 Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap 
air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan 
terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah 
mengelupas. 
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11.3.2 Lantai : 

11.3.2.1 Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, 
tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. 

11.3.2.2 Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. 

11.3.3 Sudut pertemuan : 

11.3.3.1 Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk 
lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. 

11.3.3.2 Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk 
lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm. 

11.3.4 Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, 
memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat dan mudah 
dibersihkan. 

11.3.5 Intensitas cahaya dalam ruang adalah 220 luks. 

11.4 Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari 
ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku. 

11.5 Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (blast 
freezer). Suhu di dalam ruang maksimum adalah –35 oC dengan kecepatan 
udara minimum 2 meter per detik. 

12 Ruang penyimpanan beku 

12.1 Ruang Penyimpanan Beku terletak di daerah bersih. 

12.2 Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. 

12.3 Konstruksi ruang harus mengikuti persyaratan seperti butir 11.3. 

12.4 Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari 
ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku. 

12.5 Suhu maksimum di dalam ruang adalah –20 oC. 

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS HIGIENE PENJAGAL ... HAFIDZ AL ISHAQI



SNI 01-6160-1999 
 

14 dari 15 

12.6  Persyaratan ruang penyimpanan beku secara rinci akan ditetapkan 
dalam standar tersendiri 

13 Ruang pengolahan daging unggas 

13.1 Ruang Pengolahan Daging Unggas terletak di daerah bersih. 

13.2 Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah daging yang diolah. 

13.3 Konstruksi ruang harus mengikuti persyaratan seperti butir 11.3. 

13.4 Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari 
ruang lain yang masuk ke dalam ruang pengolah daging unggas. 

13.5 Suhu maksimum di dalam ruang adalah 15 oC. 

14 Laboratorium 

14.1 Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan. 

14.2 Konstruksi bangunan laboratorium harus memenuhi persyaratan : 

14.2.1 Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kuat, 
kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi serta mudah perawatannya. 

14.2.2 Lantai : 

14.2.2.1 Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak 
licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. 

14.2.2.2 Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada 
celah atau lubang. Jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur 
sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air. 

14.2.3 Langit-langit : 

14.2.3.1 Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan 
kondensasi dalam ruangan. 

14.2.3.2 Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang 
kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan 
adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit. 
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14.2 Laboratorium didisain agar tidak dapat dimasuki tikus atau rodensia 
lain, serangga dan burung. 

14.3 Tata ruang didisain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium. 

14.4 Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks 
dan lampu harus diberi pelindung. 

14.5 Ventilasi di dalam ruang harus baik. 

14.6 Laboratorium dilengkapi dengan fasilitas pencuci tangan yang 
dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa 
diganti, kertas tissue atau pengering mekanik. Jika menggunakan tissue, maka 
disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan 
menggunakan kaki. 

14.7 Laboratorium dilengkapi dengan meja yang bagian permukaannya 
terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi serta mudah perawatannya. 

14.8 Persyaratan laboratorium secara rinci akan ditetapkan melalui Standar 
Laboratorium  tersendiri. 
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