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RINGKASAN 

SRI UTARI. Penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) pada 

Produksi Surimi Beku Ikan Kurisi (Nemipterus nematophorus) di PT. Bintang 

Karya Laut Rembang, Jawa Tengah. Dosen Pembimbing Sapto Andriyono, 

S.Pi.,MT 

Surimi merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan Indonesia dalam bentuk 

lumatan daging beku yang sangat mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme pathogen 

serta mudah rusak karena komponen penyusunnya yang sangat baik bagi pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga diperlukan penanganan yang baik untuk mencegah resiko ini. 

Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pengawasan pada proses pengolahan 

surimi untuk meminimalkan bahaya yang kemungkinan terjadi. 

Sistem HACCP akan berjalan efektif dengan prasyarat yaitu good manufacturing 

practice (GMP) dan sanitation standard operating procedure (SSOP). Pokok 

pembahasan penerapan GMP berkaitan cara mengolah yang baik. Sedangkan penerapan 

SSOP yang dibahas diantaranya keamanan air dan es, kebersihan permukaan yang kontak 

langsung dengan pangan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan, sanitasi 

dan toilet, pelabelan dan penyimpanan bahan kimia, pengendalian hama, dan penanganan 

limbah. 

Berdasarkan 12 langkah penerapan HACCP di PT. Bintang Karya Laut yang 

meliputi pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, identifikasi penggunaan, 

penyusunan diagram alir proses, pemeriksaan bagan alir proses, analisis bahaya, 

penetapan critical control point (CCP), penetapan batas kritis, penentuan prosedur 

monitoring, tindakan koreksi, tindakan verifikasi, dan penetapan dokumentasi dan 

pencatatan sudah dijalankan namun kurang baik dalam penerapannya. Hal ini terlihat dari 

rendahnya tingkat sanitasi dan hygiene para karyawan dalam menerapkan SSOP. 

Critical control point (CCP) di PT. Bintang Karya Laut yaitu tahap penerimaan 

bahan baku dan pendeteksian logam. Penerimaan bahan baku merupakan titik CCP 

karena kemungkinan terdapat bahaya potongan jaring, kayu, krikil, dan bahan non ikan 

yang terbawa saat proses pengangkutan ikan di/dan dari pelabuhan menuju pabrik, 

adanya kandungan logam berat yang terakumulasi didalam tubuh ikan, bakteri pathogen 
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seperti bakteri salmonela sp. Tahap deteksi logam adalah CCP dimungkinkan adanya 

kontaminasi logam seperti isi steples, peniti, jarum, atau karat pada peralatan. 
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 SUMMARY 

SRI UTARI. The Application of HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

in the Production Frozen Minced Fish of Kurisi (Nemipterus nematophorus) in PT. 

Bintang Karya Laut Rembang, Central Java. Academic Advisor Sapto Andriyono, 

S.Pi., MT 

Surimi is one of Indonesian fishery export commodities in the form of frozen fish 

meat very easily contaminated by pathogenic microorganisms and can be easily damaged 

because of its constituent components are very good for the growth of microorganisms so 

that the necessary treatment to prevent this risk. This is what underlies the need for 

efforts to control the processing of surimi to minimize hazards that may occur. 

The HACCP system will be effective with the prerequisite that good 

manufacturing practice (GMP) and sanitation standard operating procedures (SSOP). The 

subject of the application of GMP relating to process a good way. While the application 

of SSOP were discussed, such as water and ice safety, cleanliness of the surfaces in direct 

contact with food, prevention of cross-contamination, hand washing facilities, sanitation 

and toilets, labeling and storage of chemicals, pest control and waste handling. 

Based on the 12-step application of HACCP in PT. BintangKaryaLaut which 

includes the establishment of the HACCP team, product descriptions, identification of 

use, the preparation process flow diagram, inspection flow chart of the process, hazard 

analysis, determination of critical controlpoint (CCP), the determination of critical limits, 

determination of monitoring procedures, corrective actions, verification measures, and 

establishment of documentation and recording has been started, but less well in its 

application. This is evident from the low level of sanitation and hygiene of employees in 

applying SSOP. 

Critical control point (CCP) in PT. BintangKaryaLaut is the acceptance stage of 

raw materials and metal detection. Receipt of raw materials is the point of CCPs because 

there may be a danger of pieces of netting, wood, gravel, and material non-fish-borne 

during the process of transporting fish / and from the port to the factory, their content of 

heavy metals accumulate in the body of the fish, bacterial pathogens such as bacteria 
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Salmonella sp. CCP metal detection phase is made possible contamination of the contents 

of metals such as staples, pins, needles, or rust on equipment. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang 

mengakibatkan munculnya pasar bebas dunia yang mengakibatkan meningkatnya 

persaingan ketat di pasar internasional terutama pada industri pangan.Tuntutan 

menghadapi pasar bebas tersebut menjadi alasan penting bagi industri pangan di 

Indonesia untuk semakin meningkatkan mutu dan jaminan keamanan pada 

produk-produk olahan pangan.Produk olahan pangan yang bermutu dan aman 

padaindustri pangan di Indonesia akan mampu menjaga pasaran dan kontinuitas 

usahanya yang pada akhirnya mampu memberikan devisa bagi negara.  

Salah satu cara untuk menjamin keamanan produk yang akan dipasarkan 

yaitu dengan menggunakan system pengendalian kualitas keamanan pangan yang 

mempunyai tujuan dan tahapan jelas, yaitu metode HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points). Menurut Muhandri dan Kadarisman (2008) HACCP 

merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan bahaya dan 

menentukan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. Salah satu 

alasan mengenai pentingnya penerapan sistem HACCP pada industri pangan 

adalah karena selama proses produksi memiliki peluang terjadinya pencemaran 

yang dapat membahayakan konsumen. Pencemaran tersebut misalnya kontaminasi 

silang yang terjadi dari karyawan yang kurang menjaga kebersihan dan kenaikan 

suhu disaat proses produksi surimi. HACCP dapat diterapkan pada seluruh rantai 

pangan dari produk primer sampai pada konsumsi akhir dan penerapannya harus 

dipandu oleh bukti secara ilmiah terhadap resiko kesehatan manusia (BSN,1998). 
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PT Bintang Karya Laut merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 

dalam bidang ekspor produk surimi sehingga mutu suatu produk menjadi hal yang 

paling utama. Bahan baku perikanan merupakan produk pangan yang bersifat 

sangat peka terhadap bahaya mikrobiologi, mempunyai resiko sebagai penyebab 

penyakit dan keracunan karena sangat mudah terkontaminasi oleh 

mikroorganisme pathogen serta mudah rusak karena komponen penyusunnya 

yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme sehingga diperlukan 

penanganan yang baik untuk mencegah resiko ini. Cara penanganan dan 

pengolahan yang baik dapat berjalan dengan optimal jika penerapan GMP dan 

SSOP berjalan sesuai prosedurnya. 

Penerapan program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan konsep 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) harus diterapkan dalam seluruh 

rangkaian proses penanganan dan pengolahan hasil perikanan, mulai pra panen, 

pasca panen hingga siap untuk didistribusikan. Dalam penerapannya melibatkan 

seluruh masyarakat perikanan secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

proses produksi dapat dikendalikan dan menghasilkan produk yang bermutu. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

1. Mengetahui proses produksi surimi beku ikan kurisi (Nemipterus 

nematophorus) di PT Bintang Karya Laut Rembang, Jawa Tengah 

2. Mengetahui penerapan HACCP pada produksi surimi beku ikan kurisi 

(Nemipterus nematophorus) di PT Bintang Karya Laut Rembang, Jawa 

Tengah 
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1.3 Manfaat  

Praktek kerja lapang ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan menambah wawasan mengenai teknik pengolahan surimi beku 

dan penerapan HACCP serta untuk memadukan teori yang diperoleh dengan 

kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat memahami dan mengatasi 

permasalahan yang timbul di lapangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Deskripsi dan Klasifikasi Ikan Kurisi (Nemipterus nematophorus) 

 Klasifikasi ikan kurisi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia  

Filum  : Chordata 

Kelas   : Pisces 

Ordo  : Malacopterigii 

Famili  : Nemipteridae 

Genus   : Nemipterus  

Species  : Nemipterus nematophorus 

 Ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) memiliki badan agak bulat 

memanjang, tertutup sisik yang mudah tanggal atau lepas. Selain itu, ciri khas lain 

dari ikan ini adalah sirip perut dan sirip ekor bagian atas memanjang seperti 

benang (threadfin). Ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) memiliki ciri khusus 

lain yaitu warna badan yang cerah dan merah kekuningan. Ikan kurisi (Nemipterus 

nematophorus) memiliki nama lokal yaitu Trisi, Kerisi, Gurisi, Ili Pasir, Juku Eja, 

Kambayan (Wiadya, 2012). 

 

Gambar 1.Ikan kurisi(Nemipterus nematophorus) (Wiadya, 2012). 
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2.2 Kualitas Daging dan Gel Ikan Kurisi (Nemipterus nematophorus) 

Ikan kurisi (Nemipterus sp) merupakan hasil tangkapan samping dari ikan-

ikan demersal ekonomis. Menurut BPPMHP, Ditjen PT DKP (2002) diacu dalam 

Wahyuni (2007) bahwa Ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) memiliki 

rendemen  sebanyak 20-25 % dari berat keseluruhan. Berdasarkan Direktorat 

Jendral Perikanan (1990) ikan kurisi mempunyai kandungan protein yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 16,85 % dan kandungan lemak yang rendah yaitu sekitar 2,2 

%. Ikan ini termasuk ikan berdaging putih yang mempunyai kemampuan 

pembentukan gel yang lebih baik daripada ikan berdaging merah. Penelitian  

Anggit (2011) menyebutkan bahwaikan kurisi (Nemipterus nematophorus) 

memiliki nilai uji gigit, uji lipat dan uji proksimat (kadar air, protein, lemak, abu, 

dan karbohidrat) yang tinggi. Gel forming ability dipengaruhi oleh komponen 

aktomiosin yang terdapat dalam myofibril. Menurut Suzuki (1981) protein 

miofibril dalam daging ikan berkisar antara 66-77% dari total protein dan 

berperan penting dalam koagulasi dan pembentukan gel ketika daging ikan diolah. 

2.3 Surimi 

Surimi merupakan produk olahan perikanan setengah jadi (intermediate 

product) berupa hancuran daging ikan yang mengalami proses pencucian dengan 

larutan garam dingin, pengepresan, penambahan bahan tambahan (food additive) 

pengepakan dan pembekuan. Surimi merupakan konsentrat dari protein 

miofibrilar yang mempunyai kemampuan pembentukan gel, pengikatan air, 

pengikat lemak dan sifat-sifat fungsional yang baik (Djazuli et al., 2009). 

Paramater utama yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas surimi yaitu 
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kekuatan gel dan konsentrasi protein myofibril (Jin et al. 2007 ). Menurut Latifa 

dkk.(2014) bahwa surimi ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) dengan 

penambahan bahan tambahan dapat membantu memperbaiki kekuatan gel dan 

menambah kandungan gizi pada surimi. Surimi dapat dibedakan menjadi dua tipe 

yaitu mu-en surimi dan ka-en surimi. Mu-en surimi adalah surimi tanpa garam 

sedangkan untuk ka-en adalah surimi dengan garam (Suzuki, 1981). 

2.4 Persyaratan Dasar dalam Penerapan HACCP 

2.4.1 Good Manufacturing Practice (GMP) 

Berdasarkan Lukman (2001) Good Manufacturing Practices (GMP) 

adalah suatu pedoman cara berproduksi makanan yang bertujuan supaya produsen 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan 

produk makanan bermutu, baik dan aman secara konsisten. GMP adalah 

persyaratan minimal sanitasi dan pengolahan yang harus diaplikasikan oleh 

produksi pangan. GMP merupakan titik awal untuk mengendalikan resiko 

keamanan pangan. Ruang lingkup GMP  meliputi 8 aspek yaitu lingkungan dan 

lokasi, bangunan dan fasilitas unit usaha, fasilitas dan kegiatan sanitasi, sistem 

pengendalian hama, hygiene karyawan, pengendalian proses, manajemen 

pengawasan dan pencatatan dan dokumentasi.  

Menurut Ratih (2008) persyaratan dalam GMP mencakup persyaratan 

untuk pekerja, bangunan dan fasilitas, peralatan, dan pengendalian proses. 

Persyaratan untuk pekerja bertujuan untuk menghindarkan kontaminasi oleh 

pekerja, khususnya kontaminasi bahaya mikrobiologi yang bisa berasal dari 

pekerja sendiri dan praktik-praktik yang salah serta bahaya fisik. Persyaratan 
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untuk bangunan dan fasilitas mencakup tata letak untuk meminimalkan 

kontaminasi silang atau kontaminasi ulang. Persyaratan untuk peralatan juga 

mencakup tata letak peralatan yang meminimalkan kontaminasi persyaratan 

tentang pengendalian proses mencakup prosedur penanganan bahan baku, 

pemeliharaan, pengolahan, penyimpanan, pengendalian hama, penanganan 

limbah, dan sebagainya. 

2.4.2.  Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)  

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) dapat didefinisikan 

sebagai  prosedur tertulis yang harus digunakan oleh produsen untuk memenuhi 

kondisi dan praktek sanitasi. SSOP merupakan bagian penting dari program 

prasyarat untuk system Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). SSOP 

didasarkan pada Current Good Manufacturing Practice (CGMP) yang bersifat 

wajib untuk perusahaan pangan dan importer di bawah yurisdiksi Food and Drugs 

Administration (FDA) (CAC,2003). SSOP memiliki 8 kunci yang menjadi acuan 

dalam penerapannya yaitu keamanan air dan es; kebersihan permukaan yang 

kontak langsung dengan pangan; fasilitas cuci tangan, sanitasi dan toilet; 

pelabelan dan penyimpanan bahan kimia; pengendalian hama; pengolahan limbah; 

dan kesehatan karyawan.  
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2.5  Penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

 Berdasarkan Dirjen Perikanan (2000) Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP) merupakan suatu system manajemen mutu yang khusus untuk 

penanganan/pengolahan makanan termasuk hasil perikanan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya bahaya (hazard) selama proses produksi dengan 

menentukan titik kritis yang harus diawasi secara ketat. Sedangkan Titik Kendali 

Kritis (TKK) diartikan sebagai suatu tahapan dalam suatu proses, dimana jika 

tidak dikontrol sebagaimana mestinya akan mengakibatkan bahaya resiko 

ketidakyamanan, ketidaklayakan atau penipuan ekonomis dari produk yang 

dihasilkan, dengan kata lain merupakan setiap tahapan dalam suatu proses dimana 

faktor biologis, kimia dan fisik dapat dikontrol/dikendalikan. 

Koswara (2009) dalam pengamatannya menjelaskan bahwa kunci utama 

HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang 

mengutamakan kepada tindakan pencegahan dan tidak mengandalkan kepada 

pengujian produk akhir.Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan 

keamanan pangan yang tanpa resiko atau zero-risk. Akan tetapi, HACCP 

dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan pangan dalam suatu 

proses produksi pangan. Sebelumnya dalam National Food Processors 

Association’s Microbiology and Food Safety Committee (1992) menyatakan 

bahwaHACCP merupakan satu-satunya konsep yang sesuai kinerjanya untuk 

program ”zero-defects”  yaitu dihasilkannya produk pangan yang bebas dari 

bakteri pathogen yang bisa menyebabkan adanya keracunan pangan. 
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Menurut Koswara (2009) penerapan HACCP di industri pangan bersifat 

spesifik untuk setiap jenis produk, setiap proses, dan setiap pabrik serta 

diperlukan prasyarat dasar berupa penerapan GMP dan SSOP. Faktor penting 

untuk suksesnya penerapan HACCP dalam industri pangan adalah sangat 

ditentukan oleh komitmen manajemen untuk menyediakan makanan aman.Ratih 

(2013) mengatakan bahwa dalam industri pangan tahap proses manajemen 

keamanan pangan dimulai dari sejak penerimaan bahan baku, pengolahan, 

pengemasan, penyimpanan, distribusi sampai ke penjajaan (retailing). 

HACCP telah diadopsi oleh Codex Alimentarius Commision pada tahun 

1993 dan disempurnakan pada tahun 1996 dengan menyusun pedoman 

implementasi HACCP dengan langkah-langkah penerapan secara sistematis dalam 

12 langkah, yang terdiri dari lima langkah awal persiapan dan tujuh prinsip 

HACCP. Dua belas langkah Pedoman HACCP di Indonesia telah diadopsi oleh 

Badan Standarisasi Nasional (SNI 01-4852-1998). 
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Berikut 12 langkah-langkah penerapan HACCP yang dikeluarkan Codex 

(Thaheer, 2005) : 

 

Menyusun Tim HACCP 

Deskripsi Produk 

Identifikasi  Pengguna Yang 
Dituju 

Menyusun  Diagram Alir 

Verifikasi Diagram Alir 

Analisis Bahaya 

Penentuan CCP 

Penentuan Batas Kritis 

Penetapan Sistem Pemantauan 
Setiap CCP 

Penetapan Tindakan Koreksi 

Penetapan Prosedur Verifikasi 

Catatan dan  Dokumentasi 

Tahap 1 

Tahap 2 

Tahap 3 

Tahap 4 

Tahap 5 

Tahap 6 

Tahap 7 

Tahap 12 

Tahap 9 

Tahap 11 

Tahap 10 

Tahap 8 

Prinsip 7 

Prinsip 3 

Prinsip 5 

Prinsip 6 

Prinsip 2 

Gambar 2. Diagram Alir 12 Langkah-Langkah HACCP 

Prinsip 1 

Prinsip 4 
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Tahap 1. Pembentukkan Tim HACCP 

Pada penelitian ini pembentukkan tim dianggap atau digantikan sebagai 

sesi wawancara yang melibatkan  para expert yang berkaitan. Para expert tersebut 

adalah Kepala Produksi, Sekretaris Pabrikasi, Mandor tiap stasiun, dan Kepala 

Laboratorium. 

Tahap 2. Mendeskripsikan Produk 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai produk yang 

akan dibuat rencana HACCP-nya. Menurut Codex Alimentarius, informasi-

informasi yang harus ada pada tahapan ini adalah komposisi,karakteristik produk 

jadi, struktur fisikokimia (pH, kadar air, aw, dll.) kondisi penyimpanan,dan umur 

simpan.  

Tahap 3. Identifikasi Tujuan Pengguna 

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian cara penggunaan produk oleh 

konsumen, cara penyajian, serta kelompok konsumen yang mengkonsumsi 

produk. Penting diketahui apakah produk akan langsung dikonsumsi (ready to 

eat) atau akan dimasak atau menjadi campuran untuk masakan. 

Tahap 4. Diagram Alir Produk 

Diagram alir produk disusun dengan tujuan untuk menggambarkan 

keseluruhan proses produksi. Diagram alir produk ini selain bermanfaat untuk 

membantu menyusun HACCP Plan, dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi 

instansi atau lembaga lainnya yang ingin mengerti proses dan verifikasinya. 
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Tahap 5. Verifikasi Diagram Alir 

Diagram alir produk diatas telah sesuai dengan diagram alir pada seluruh 

tahapan produksi. Terdapat 3 shift yang dilakukan dalam pelaksanaan proses 

produksi, dimana pada setiap shift bekerja alir proses produksi tidak mengalami 

perbedaan atau selalu sama.  

Tahap 6. Analisis Bahaya 

Tujuan dilakukannya analisis bahaya yaitu untuk mengidentifikasi bahaya-

bahaya keamanan produk pangan yang dapat terjadi dalam proses produksi, serta 

ukuran-ukuran pencegahan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya atau 

risiko potensial yang membahayakan. Dalam menganalisis bahaya dilakukan dua 

tahap, yaitu identifikasi bahaya dan evaluasi bahaya. Hasil dari tahap ini adalah 

bahaya signifikan yang didapat dan tindak pencegahan akan bahaya signifikan 

tersebut. 

Tahap 7. Menentukan Titik Kendali Kritis/Critical Control Point (CCP) 

Titik Kendali Kritis adalah suatu langkah dimana pengendalian dapat 

dilakukan dan mutlak diterapkan untuk mencegah atau meniadakan bahaya 

keamanan pangan, atau menguranginya sampai pada tingkat yang bisa diterima. 

Dalam menentukan CCP menggunakan matriks keputusan berdasarkan pohon 

keputusan yang telah disampaikan pada Gambar 3. Pohon keputusan HACCP 

terdiri dari 4 pertanyaan yang harus dijawab secara beruntun. 
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Ya 

Adakah tindakan pengendalian ? 

Tidak Ya 

Lakukan modifikasi tahapan dalam 

proses atau produk 

Adakah pengendalian  pada tahap 

ini perlu untuk keamanan ? 

Tidak Bukan TKK Berhenti* 

Ya 

Apakah tahapan dirancang secara spesifik 

untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya 

yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang 

dapat diterima?** 

TITIK KENDALI KRITIS 

(TKK) 

Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi 

melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat 

sampai tingkatan yang tidak dapat diterima ?** 

Tidak 

Bukan TKK Berhenti * Ya Tidak 

Akankah tahapan berikutnya menghilangkan bahaya yang 

teridentifikasi atau mengurangi tingkatan kemungkinan 

terjadinya sampai tingkatan yang tidak dapat diterima ?** 

Tidak Ya 

Q1 

Q2 

Q4 

Q3 

Gambar 3. Diagram pohon keputusan penentuan CCP 
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Tahap 8. Menetapkan Batas Kritis 

Batas kritis adalah suatu kriteria yang memisahkan antara kondisi yang 

dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Suatu batas kritis adalah nilai 

maksimum atau minimum yang ditetapkan sebagai parameter biologis, kimia atau 

fisik yang harus dikendalikan pada setiap CCP (Codex, 1997). Hal ini dilakukan 

guna mencegah, menghilangkan atau mengurangi kejadian-kejadian dari bahaya 

keamanan produk. Setiap pengendalian akan mempunyai satu atau lebih batas 

kritis yang sesuai, berdasarkan faktor-faktor seperti temperatur, waktu, dimensi 

fisik, kelembapan, pH, klorin yang tersedia, dan sensory information seperti 

aroma dan visual appearance.  

Tahap 9. Menetapkan Prosedur Pemantauan 

Pemantauan adalah pengukuran atau pengawasan yang terjadwal dari 

suatu CCP dengan batas kritisnya. Pemantauan juga didefinisikan sebagai 

tindakan yang terencana dari pengamatan atau pengukuran dari parameter 

pengendalian yang dilakukan untuk menilai apakah CCP di bawah kendali 

(Codex, 1997). Pemantauan juga dapat menghasilkan suatu catatan yang akurat 

dan berguna bagi aktivitas verifikasi rencana HACCP di masa mendatang. Hasil 

tahap ini dapat dilihat pada tahan pembuatan Tabel HACCP Plan. 

Tahap 10. Menetapkan Tindakan Koreksi 

Tindakan Koreksi adalah semua tindakan yang diambil jika hasil 

pemantauan pada CCP menunjukkan penyimpangan batas kritis (kehilangan 

kendali) karena jika kendali hilang, maka produk menjadi tidak memenuhi syarat. 
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Dalam pelaksanaannya terdapat 2 level tindakan koreksi, yaitu : 

a. Tindakan Segera (Immediete Action) yaitu penyesuaian proses agar menjadi 

terkontrol kembali dan menangani produk-produk yang dicurigai terkena dampak 

penyimpangan. 

b. Tindakan Pencegahan (preventive Action) yaitu pertanggungjawaban untuk 

tindakan koreksi dan pencatatan tindakan koreksi. 

Tahap 11. Menetapkan Prosedur Verifikasi 

Tim HACCP menyusun suatu prosedur untuk meyakinkan bahwa rencana 

HACCP sudah valid dan bahwa rencana HACCP yang disusun sudah 

diimplementasikan seperti yang direncanakan.Verifikasi adalah aplikasi suatu 

metode, prosedur, pengujian atau evaluasi lainnya untuk menetapkan kesesuaian 

suatu pelaksanaan dengan rencana HACCP. Verifikasi memberi jaminan bahwa 

rencana HACCP telah sesuai dengan kegiatan operasional sehari-hari dan akan 

menghasilkan produk (makanan) dengan mutu baik dan/atau aman untuk 

dikonsumsi.  

Tahap 12. Dokumentasi dan Rekaman yang Baik 

Dokumen atau rekaman data adalah bukti tertulis bahwa suatu tindakan 

telah dilakukan. Dokumen disusun dengan menggunakan formulir/borang. 

Dokumen tersebut dapat digunakan  untuk keperluan inspeksi dan untuk 

mempelajari kerusakan yang mengakibatkan penyimpangan serta menemukan 

tindakan koreksi yang sesuai. Jenis dokumen (rekaman data) yang harus ada 

dalam penyusunan rencana HACCP adalah  rencana HACCP dan semua materi 
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pendukungnya, dokumen pemantauan, dokumen tindakan koreksi dan dokumen 

verifikasi. 

Dengan telah disusunnya sistem dokumentasi, maka selesailah penyusunan 

rencana HACCP. Rencana HACCP dapat berubah jika terjadi perubahan pada 

bahan baku, tata letak pabrik, penggantian peralatan, perubahan program 

pembersihan/sanitasi, penerapan prosedur-prosedur baru, perubahan kelompok 

konsumen produk dan adanya informasi baru tentang suatu bahaya. 
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III   PELAKSANAAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di PT Bintang Karya Laut Desa 

Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan mulai tanggal 1-28 Februari 2016. 

3.2      Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

metode deskriptif observatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang dilakukan dengan meneliti analisa pekerjaan dan aktifitas pada 

suatu obyek. Penelitian deskriptif ini, pengumpulan datanya didapatkan dari 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berupa wawancara ataupun 

pengamatan langsung terhadap keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan 

(Fakhmi dkk.,2014).  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diambil dalam Praktek  Kerja Lapang ini 

berupa data primer maupun data sekunder. 

3.3.1  Data Primer 

Menurut Sutrisno (2013) data primer merupakan data yang diperoleh 

dengan cara melakukan pengamatan langsung, wawancara langsung dan pengisian 

kuisioner kepada pihak terkait atau responden. Pengambilan data primer dalam 

Praktik Kerja Lapang ini dilakukan dengan cara pencatatan hasil observasi, 
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partisipasi aktif dan wawancara. Responden diambil dari berbagai lapisan level 

manajemen pada PT Bintang Karya Laut berdasarkan tingkat pemahaman 

karyawan perusahaan mengenai penerapan sistem mutu HACCP.  Data yang 

dikumpulkan berupa bagaimana penerapan HACCP  pada  proses produksi surimi 

PT Bintang Karya Laut yang meliputi proses sanitasi, penerimaan bahan baku, 

proses produksi surimi, pengemasan dan penyimpanan surimi serta sejarah 

perusahaan, visi-misi perusahaan, struktur organisasi dan ketenagakerjaan, tingkat 

pendidikan karyawan, serta deskripsi produk di PT Bintang Karya Laut Rembang, 

JawaTengah. 

Rangkaian aktivitas analisa, dimulai dari amatan hasil perhitungan dan 

pembahasan GMP sebagai dasar usulan melakukan pembahasan dokumen 

HACCP dilanjutkan dengan aktivitas penyusunan usulan dokumen SKP HACCP. 

Setelah dokumen disusun, dilanjutkan dengan penyusunan Instruksi Kerja CCP 

yang akan membantu penerapan HACCP di lapangan.  

A. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah proses pencatatan pola perilaku subyek, 

obyek, atau kejadian yang sistemis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang diteliti (Sangadji, 2010). Observasi pada Praktek 

Kerja Lapang ini dilakukan terhadap berbagai kegiatan penerapan HACCP pada 

pengolahan surimi beku ikan kurisi (Nemipterus nematophorus). 
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B. Wawancara 

Sangadji (2010) mengatakan bahwa wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam  metode survey yang menggunakan pertanyaan secara 

lisan kepada subyek penelitian.  Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab 

dengan pegawai yang ada di lokasi mengenai sejarah berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi, tenaga kerja, proses produksi, pemasaran, permasalahan serta 

hambatan yang dihadapi dalam penerapan HACCP pada proses pengolahan surimi 

beku ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) di PT Bintang Karya Laut Rembang, 

Jawa Tengah. 

C. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah observasi dimana peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh narasumber tetapi belum lengkap sepenuhnya (Sugiyono, 2006). 

Kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan adalah mengikuti secara langsung 

beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerapan HACCP pada pengolahan 

surimi beku ikan kurisi (Nemipterus nematophorus). 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Sutrisno (2013) data sekunder diperoleh melalui studi literatur di 

internet, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen terkait HACCP dari perusahaan, dan 

beberapa literatur buku terkait. Data sekunder dalam Praktek Kerja Lapang ini 

diperoleh dari laporan-laporan, pustaka yang menunjang, data dokumentasi, data 

lembaga penelitian dan data dari PT Bintang Karya Laut Rembang, Jawa Tengah 
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tentang penerapan HACCP pada pengolahan surimi beku ikan kurisi (Nemipterus 

nematophorus). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Keadaan Umum Perusahaan 

4.1.1  Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT Bintang Karya Laut (BKL) Rembang merupakan sebuah cabang 

perusahaan dari PT Kelola Mina Laut (PT KML) Gresik, Jawa Timur. Perusahaan 

ini didirikan atas kerjasama dari dua perusahaan besar yang bergerak dibidang 

perikanan yaitu PT Starfood Internasional Lamongan yang pimpinan tertinggi 

dipegang oleh Ir. M. Nadjikh dan PT Karya Mina Putra Rembang yang pimpinan 

tertinggi dipegang oleh Nur Achlis. PT Bintang Karya Laut mulai beroperasi pada 

awal Januari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013 melakukan proses produksi yang 

pertama kalinya dengan factory manager oleh Ir. Idris Razak.  

Perusahaan ini bergerak di bidang perikanan dengan tiga macam produk 

andalan yaitu surimi beku, frozen fish, dan frozen cephalopoda namun saat ini 

untuk industri frozen sedang tidak berjalan karena adanya kendala bahan baku. 

Sebagian besar surimi diekspor ke beberapa Negara Asing dengan tujuan 

Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, Korea, Vietnam, Thailand dan Hongkong. 

PT Bintang Karya Laut saat ini telah memperoleh Sertifikat, Sertifikat HACCP 

dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Seluruh sertifikat PT Bintang Karya Laut 

dapat di lihat pada Lampiran 12, 13 dan 14. 

4.1.2  Lokasi dan Kondisi Geografi Perusahaan 

Perusahaan ini terletak di Jalan Raya Rembang-Tuban Km 28, Desa 

Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan letak geografis 
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6
0
38’4.02’’5-111

0
32’53.59’’T. Luas area perusahaan ini kurang lebih 2 hektar dan 

40 % dari luas area tersebut digunakan sebagai sarana pendukung (kantor, gedung 

dan lain-lain) yang berada di area lokasi perusahaan. Lokasi dan Lay out PT 

Bintang Karya Laut dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. 

Batas-batas area PT BKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang No.10 Tahun 2006 dalam Ijin Gangguan (HO) 

No.503.00/659/XII.B/2012: 

Sebelah Utara    : Laut Jawa, Jalan Raya Pantura 

Sebelah Selatan  : tanah kosong milik Sdr.Parnu 

Sebelah Timur   : tanah kosong milik Sdr.Sodik 

Sebelah Barat   : tanah kosong milik Sdr.H. Sareman 

PT Bintang Karya Laut keberadaannya sangat strategis dikarenakan berada 

di jalan utama pantura yang memudahkan akses keluar masuk kendaraan ke 

perusahaan. Selain itu, lokasi perusahaan berada didekat laut lepas dan pelabuhan 

dijalur pantura sehingga memudahkan dalam mendapatkan pasokan bahan baku 

dan pengiriman produk untuk tujuan export. Alasan lain yaitu untuk memudahkan 

perusahaan dalam pembuangan limbah cair. Menurut Handoko (2000) dalam 

Pratiwi (2010) ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

penentuanlokasi pabrik diantaranya yaitu lingkungan masyarakat, kedekatan 

dengan pasar,tenaga kerja, kedekatan dengan bahan mentah dan supplier, fasilitas 

dan biaya transportasi, serta sumber daya alam lainnya. 
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4.1.3  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan 

dianara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi. Dalam 

struktur organisasi masing-masing orang menjalankan wewenang, tanggung jawab 

dan system pelaporan terhadap atasan yang bertujuan menciptakan stabilitas dan 

kontinuias serta pengkoordinasian berjalan dengan lancar. PT Bintang Karya Laut 

menerapkan struktur organisasi bentuk lini fungsional, dimana wewenang dari 

pimpinan dilimpahkan kepada bagian-bagian di bawahnya dalam bidang kerja 

tertentu. Pimpinan bagian di tiap bidang dapat memerintah dan meminta 

pertanggungjawaban dari semua pimpinan bagian pelaksana yang ada sepanjang 

menyangkut bidang kerjanya. Pimpinan tertinggi di perusahaan ini adalah dewan 

komisaris, direktur dan factory manager. Struktur organisasi PT Bintang Karya 

Laut pada Lampiran 4. 

Berikut penjabaran tugas dan wewenang organisasi di PT Bintang karya 

Laut : 

1. Factory Manager 

Manajer pabrik yang bertanggung jawab dan berwenang dalam 

mengkoordinir proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku dan bahan 

pembantu, proses produksi hingga produk akhir.  

2.  Procurement Manager 

Manajer pengadaan  bertanggung jawab dalam pengadaan dan 

perencanaan pengadaan bahan baku yang akan datang dari supplier.  
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3.  Finance and Accounting Manager 

Manajer FA bertanggung jawab dalam pemasaran produk surimi  sesuai 

dengan target penjualan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.  

4.  Production Supervisior 

Supervisior produksi bertanggung jawab kepada direktur atas segala hal 

yang berkaitan dengan bidang produksi di perusahaan, pengawasan proses 

produksi berdasarkan SOP dan SSOP, melaporkan kinerja hasil produksi secara 

berkala.  

5.  Quality Assurance and Control Supervisior 

Dapertemen ini bertanggung jawab kepada Direktur atas mutu bahan, 

proses produksi, dan produksi akhir, bertugas dalam melakukan pengawasan dan 

pencatatan semua kegiatan produksi yang berkakitan dengan standard pembutanan 

tindakan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap produk ditahapan 

proses serta mengaplikasikannya system mutu dalam proses produksi.  

6. Production Planning Inventory Control Supervisior 

Tugas pokok supervisior PPIC yaitu merencanakan produksi perusahaan 

(manufacture) dan mengawasi inventory perusahaan.  

7.  Technical Supervisior 

Departemen ini bertanggung jawab dalam melaksanakan operasional dan 

pemeliharaan mesin produksi serta mengatur jadwal operasional mesin produksi. 

Technical supervisior membawahi tim teknisi dan tim penanganan limbah.  

 

 



25 

 

LAPORAN PKL PENERAPAN HACCP... SRI UTARI 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

8.  Human Resource Development Supervisior 

Bertanggung jawab dalam perencanaan, operasional, fasilitas, dan 

kebutuhan karyawan.  

4.1.4  Visi dan Misi Perusahaan 

PT Bintang Karya Laut menetapkan kebijakan mutu dan kebijakan 

program dalam bentuk visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi   :”menjadi perusahaan perikanan indonesia yang paling kompetitif” 

b. Misi  :mengembangkan kekuatan bisnis dalam industri perikanan melalui 

pembentukan tim manajemen yang profesional, berorientasi pada efisiensi, 

efektifitas dana dan produktivitas kerja, fokus pada produk perikanan yang 

bernilai tambah, menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak 

yangberkepentingan, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, pelayanan 

prima untuk mencapai kepuasan pelanggan serta mencapai kinerja perusahaan 

diatas rata-rata pelaku bisnis perikanan yang  didasari fundamental bisnis yang 

kuat 

4.1.5 Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja di PT Bintang Karya Laut saat ini berjumlah kurang lebih 

414 orang yang meliputi staff kantor dan karyawan dari bagian penerimaan bahan 

baku, sanitasi, produksi, pengemasan, laboratorium, limbah, teknisi, satpam dan 

tenaga kerja potong kepala (PK). PT Bintang Karya Laut dalam merekrut tenaga 

kerja lebih mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar 

pabrik.  Adapun pembagian status karyawan di PT Bintang Karya Laut ada lima 
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golongan yaitu Tenaga Kerja Borongan, Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenga Kerja 

Harian Tetap dan Karyawan Tetap. 

Tenaga kerja borongan bekerja sebagai pemotong kepala (PK) dengan 

jumlah tenaga kerja kurang lebih 240 orang yang terdiri atas 16 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 10-16 orang pekerja. Pekerja PK tidak setiap 

hari masuk karena sangat tergantung dari kedatangan bahan baku. Gaji yang 

didapatkan pekerja PK juga  berdasarkan atas jumlah hasil potongan yang didapat 

dengan besar gaji sesuai dengan jenis ikan yang dipotong. 

Adapun tenaga kerja harian lepas terdiri dari bagian dapur, produksi, 

limbah dan satpam. Tenaga kerja ini mendapatkan gaji setiap minggu dengan 

perhitungan upah gaji per hari.Jumlah tenaga kerja harian lepas kurang lebih 160 

orang. 

Tenaga kerja harian tetap di perusahaan ini tediri dari tiga bagian. Tenaga 

kerja ini mendapatkan gaji setiap minggu dengan perhitungan upah gaji per 

hari.Sedangkan karyawan tetap pada umumnya terdiri dari staff kantor, 

supervisior (Technical Supervisior) manager. Tenaga kerja ini diangkat dan 

diberhentikan oleh atasan serta diberi pangkat, golongan dan gaji sesaui dengan 

pendidikan formalnya. 

Hari kerja karyawan di PT Bintang Karya Laut adalah Senin-Minggu. Jam 

kerja dimulai dari pukul 08.00 WIB-16.00 WIB. Sedangkan untuk bagian kantor 

hari kerja adalah Senin-Sabtu dengan jam kerja sama yaitu pukul 08.00 WIB-

16.00 WIB. Beberapa karyawan yang bekerja sebagai teknisi, satpam dan  

karyawan receiving dilakukan pembagian shift kerja. Waktu istirahat selama satu 
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jam yaitu pukul 12.00 WIB-13.00 WIB. Jam kerja tidak selalu sesuai dengan yang 

sudah ditentukan terkadang disesuaikan dengan jumlah bahan baku yang 

diproduksi. Jika produksi banyak maka jam kerja bertambah atau lembur. Apabila 

bahan baku sedikit maka jam kerja berkurang, sehingga karyawan dapat pulang 

lebih awal. PT Bintang Karya Laut memberikan uang lembur dan uang konsumsi 

untuk karyawan yang lembur melebihi jam kerja yang seharusnya. 

4.1.6  Sarana dan Prasarana 

4.1.6.1 Sarana 

Sarana merupakan peralatan yang harus tersedia saat berlangsungnya suatu 

kegiatan proses produksi surimi. Sarana yang dimiliki PT Bintang Karya Laut 

antara lain: 

1.  Fish scalling machine – Fish meat conveying 

Alat ini digunakan untuk mencuci ikan setelah penyiangan. Ikan yang 

telah disiangi kemudian ditempatkan pada fish meat conveying menuju fish 

scalling machine. Di dalam fish scalling machine ikan akan dicuci lagi dengan air 

dingin bersuhu ≤5
0
C sambil diputar dan dihilangkan sisiknya, lalu ikan yang telah 

bersih dicuci dialirkan lagi pada fish meat conveying dan ikan akan dibawa ke 

mesin meat bone separator. Fish scalling machine dapat menampung sebanyak 

110 kg ikan setiap menitnya dalam satu kali pencucian. 

2.  Meat bone separator 

Meat bone separator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan 

daging ikan yang telah disiangi agar terlepas dari kulit, tulang, dan sisik. 
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Kapasitas mesin meat bone separator adalah sekitar 30 kg setiap menitnya dalam 

satu kali proses.  

3.  Leaching tank 

Leaching tank adalah bak atau tangki yang digunakan sebagai wadah 

untuk pencucian daging lumat. Daging yang telah dipisahkan dari kulit, tulang, 

dan duri lantas dimasukkan ke dalam leaching tank dan dicuci dengan air dingin 

bersuhu ≤5
0
C untuk tetap menjaga kesegaran daging dan gel strength didalamnya. 

Selain untuk pembersihan dari sisa-sisa kotoran yang masih menempel, proses 

leaching ini juga berfungsi untuk memisahkan daging yang mengandung protein 

myofibril dari sarkoplasma dan lemak yang ikut larut dalam air tersebut. 

Kapasitas leaching tank adalah sebanyak 900 liter dengan perbandingan daging 

dan air yaitu 1 : 8. 

4.  Rotary screen 

Daging ikan yang telah lumat kemudian dicuci di dalam leaching tank, 

setelah itu daging dibawa melewati mesin penyaring yang bernama rotary screen. 

Di dalam rotary screen daging tidak hanya disaring dari sisa sisik dan duri yang 

menempel namun juga sambil disemprotkan air dingin agar daging menjadi lebih 

bersih. Mesin rotary screen ini dapat menampung sebanyak 30 kg daging setiap 

menitnya dalam satu kali putaran. 

5.  Refiner – Screw press 

Mesin refiner berfungsi untuk menyaring kembali daging lumat yang telah 

dicuci sehingga benar-benar terbebas dari duri maupun urat daging. Daging lumat 

yang telah terbebas dari duri, dan urat daging ini kemudian di press kadar airnya 
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menggunakan mesin screw press yang berbentuk silinder. Cara kerja mesin screw 

press sendiri adalah dengan menekan daging lumat yang masih sangat lunak 

tersebut sehingga daging yang semula kadar air rata-rata 90% berkurang menjadi 

74-75% sehingga daging menjadi lebih kompak dan padat. Kapasitas mesin 

refiner yaitu sebanyak 20 kg setiap menitnya sedangkan mesin screw press dapat 

mengeluarkan 10 kg daging setiap 20 – 25 detik. 

6.  Bowl cutter 

Salah satu tahapan yang penting dalam pengolahan surimi beku setelah 

pengepresan kadar air adalah penambahan bahan cryoprotectant untuk mencegah 

agar surimi tidak mudah mengalami denaturasi. Alat yang digunakan oleh PT 

Bintang Karya Laut dalam proses pencampuran ini yaitu mesin bowl cutter. Alat 

ini berfungsi untuk mencampurkan (mixing) daging surimi dengan bahan 

cryoprotectant sampai merata dengan kapasitas 100 kg daging. Proses mixing ini 

berlangsung cepat yakni sekitar 50-60 detik. 

7.  Former 

Surimi dicetak menggunakan former. Mesin ini tersambung dengan mesin 

bowl cutter sehingga daging yang telah dicampur dengan bahan tambahan dapat 

langsung masuk ke alat pencetak. 

8.  Long pan 

Long pan merupakan wadah yang digunakan untuk meletakkan surimi 

setelah dicetak. Surimi dicetak menggunakan former dan ukurannya disesuaikan 

dengan wadah long pan ini. Selain untuk wadah pencetak, long pan juga 

digunakan sebagai wadah surimi saat dibekukan dalam contact plate freezer. 
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9.  Contact plate freezer 

Alat pembeku yang digunakan oleh PT Bintang Karya Laut untuk 

membekukan surimi adalah contact plate freezer. Mesin ini dapat menampung 

sekitar 120 long pan atau sekitar 1.200 kg dalam sekali proses dengan lama 

pembekuan 2,5-3 jam pada suhu -25
0
C. Proses pembekuan ini termasuk 

pembekuan cepat (quick freezing). Contact plate freezer yang dimiliki PT Bintang 

Karya Laut sebanyak 7 buah dan jenis refrigran yang dipakai yaitu amoniak. 

10.  Metal detector 

Metal detector digunakan untuk mengidentifikasi adanya kandungan 

logam yang terdapat pada produk maupun pada kemasan primernya. Surimi yang 

telah selesai dibekukan pada contact plate freezer sebelum di packing surimi 

dilewatkan terlebih dahulu pada mesin metal detector ini. 

11.  Cold storage 

Surimi beku yang telah dikemas disimpan dalam cold storage agar tetap 

beku dan awet. PT Bintang Karya Laut memiliki 2 buah cold storage dengan 

kapasitas yang sama yakni dapat menampung hingga 500 ton dengan suhu 

optimal -20
0
C. Penyimpanan surimi dalam cold storage maksimal selama 1 tahun. 

Sistem keluar masuk produk yang disimpan yaitu First In-First Out (FIFO) atau 

produk yang pertama masuk adalah yang pertama kali keluar. Sistem ini 

dilakukan secara manual. 

12.  Ice machine 

PT Bintang Karya Laut menggunakan ice flake (es lempeng) pada proses 

pengolahan suriminya guna mempertahankan kualitas bahan baku agar tetap 
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berada pada rantai dingin (cold chain system). Ice flake ini dibuat sendiri oleh 

pihak pabrik menggunakan bantuan mesin pembuat es atau ice flake machine. 

13.  Ruang kantor administrasi 

Ruang kantor administrasi letaknya terpisah dari unit produksi dan 

merupakan tempat aktivitas para karyawan, staff dan manager perusahaan untuk 

administrasi kantor. 

14.  Gudang 

Gudang yang ada merupakan gudang kering. PT Bintang Karya Laut 

mempunyai dua gudang yang terdiri dari gudang yang digunakan untuk 

penyimpanan plastik, karton, tali dan gudang yang digunakan untuk penyimpanan 

bahan tambahan berupa garam, STTP, EWP dan gula. 

15. Laboratorium 

Perusaahan ini memiliki 2 unit laboratorium yang digunakan untuk 

melakukan beberapa uji terhadap produk yang dihasilkan. Laboratorium tersebut 

terdiri dari laboratorium fisik dan laboratorium mikrobiologi. Laboratorium fisisk 

terletak di dalam ruang produki dan digunakan unuk pengujian parameter fisik 

seperti kadar air, pH dan pembuatan sampel uji. Sedangkan laboratorium 

mikrobiologi terletak di dalam kantor administrasi yang digunakan untuk 

pengujian kekuatan gel (gel strength) tingkat keputihan (whiteness) dan Total 

Plate Count (TPC) untuk Salmonella, E. coli dan S. aurues. 

16. Peralatan Penunjang Produksi 

PT Bintang Karya Laut mempunyai beberapa peralatan yang digunakan 

dalam produksi surimi  yaitu basket, meja stainless steel, trolly, blong, pisau 
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stainless steel, baskom stainless steel, sarung tangan, timbangan analitik dan fiber 

box. 

4.1.6.2 Prasarana 

Prasarana dapat di artikan segala sesuatu yang menjadikan penunjang 

utama terselenggarnya suatu proses. Adapun prasarana yang dimiliki PT Bintang 

Karya Laut meliputi: 

a) Transportasi 

Prasarana transportasi di PT Bintang Karya Laut menggunakan mobil box 

untuk pengiriman produk dan truck untuk mengangkut bahan baku. Mobil untuk 

transportasi manager dan motor untuk transportasi supervisor. 

b) Komunikasi 

PT Bintang Karya Laut memiliki alat komunikasi berupa telepon yang 

bertujuan memperlancar kegiatan produksi dan pemasaran, handphone yang 

digunakan oleh seluruh pegawai untuk memperlancar penjagaan keamanan dan 

faximale yang ada pada kantor untuk kegiatan administrasi surat menyurat. 

4.2 Produksi Surimi di PT Bintang Karya Laut 

Pembuatan produk surimi beku di PT Bintang Karya Laut menggunakan 

beberapa spesies ikan berdaging putih yaitu ikan kurisi (Nemipterus sp.), ikan 

Mata Lebar (Priacanthus macranthus), ikan Kuniran (Nemipterus marginatus), 

ikan Kapasan (Pentaprion longimanus) dan ikan Coklatan (Nemipterus 

japonicus). Pemilihan bahan bakuikan berdaging putih dikarenakan protein 

miofibril pada ikan berdaging putih relatif lebih stabil dibandingkan ikan 
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berdaging merah. Hal inilah yang menyebabkan ikan berdaging putih digunakan 

dalam pembuatan surimi karena memiliki kemampuan pembentukan gel yang 

lebih baik daripada ikan berdaging merah (Kanoni, 1991). Dewi dan Riyadi 

(2007) mengemukakan bahwa ikan yang berdaging merah (dark meat) juga dapat 

digunakan sebagai bahan baku, tetapi untuk jenis ikan yang memiliki kemampuan 

gel yang rendah diperlakukan perlakuan khusus, agar produk akhir yang 

dihasilkan mempunyai elastisitas yang tinggi. 

Proses produksi surimi di PT Bintang Karya Laut, Rembang adalah 

sebagai berikut; 

1. Penerimaan Bahan Baku (Receiving Raw Material) 

Raw material yang telah ditempatkan pada keranjang-keranjang berongga 

dan telah dibersihkan dengan air dingin kemudian dilakukan penimbangan untuk 

mengetahui kesesuaian berat bahan baku dengan surat jalan yang diterima dari 

supplier. Surat jalan yang diterima dari supplier berisi keterangan antara lain 

nama/asal supplier, tanggal produksi, tanggal pengiriman, jenis bahan baku 

ikandan berat/jumlah tiap jenis ikan. Setiap keranjang ditimbang per 20 kg 

kemudian dibawa menuju ruang pemotongan kepala menggunakan kereta dorong 

(troller). 

Bahan baku yang diterima ditangani secara hati-hati, cepat, cermat, dan 

bersih. Proses penerimaan bahan baku juga dilakukan uji organoleptik oleh pihak 

Quality Control dan jika terdapat bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi maka 

akan dipisahkan dan diolah belakangan untuk dijadikan surimi dengan grade 

untuk pasar lokal. 
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Karakteristik bahan baku ikan yang bermutu baik menurut pengolah 

adalah yang kenampakannya cerah, bola mata menonjol, insang masih cerah, tidak 

berbau atau berbau segar, dan dagingnya masih elastis. Nilai organoleptik bahan 

baku ikan kurisi (Nemipterus sp.) di PT Bintang Karya Laut yaitu sebesar 7,4 < μ 

< 7,6 dengan grade yang terbanyak yaitu B. Menurut SNI 2729-2013, secara 

organoleptik bahan baku surimi harus memiliki nilai minimal 7 dan spesifikasi 

kenampakan: mata cerah dan cemerlang, bau: segar dan tekstur: elastis, padat dan 

kompak. 

2. Penyiangan (deheading, gutting, and scalling) 

Proses selanjutnya adalah penyiangan yaitu pemotongan kepala dan 

pembuangan isi perut. Ikan di potong kepalanya menggunakan pisau stainless 

steel yang tajam. Proses pemotongan ini dilakukan di meja pemotongan kepala 

yang juga terbuat dari stainless steel sehingga tidak berkarat dan tidak 

mengkontaminasi bahan. Suhu pada ruang pemotongan kepala ini sedikit lebih 

tinggi yaitu 31
0
C dikarenakan banyaknya jumlah pekerja borongan di ruangan 

tersebut, maka dari itu proses ini harus dilakukan secara cepat dan diberi 

penambahan es curai pada ikan agar kesegarannya tetap terjaga dan tidak 

mengalami kemunduran mutu.  

Penyiangan dilakukan secara hati-hati dan jangan sampai isi perut 

mengotori daging karena bagian isi perut mengandung banyak bakteri sehingga 

dapat mempercepat pembusukan selain itu juga akan mempengaruhi warna daging 

sehingga produk surimi yang dihasilkan berwarna gelap dan kurang menarik.  
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Ikan yang telah dipotong kepala dan isi perutnya kemudian dimasukkan 

keranjang dan ditimbang untuk mengetahui presentase rendemennya. Rendemen 

bahan baku ikan kurisi setelah dipotong dan dibuang isi perutnya berkisar 60 – 

63% dari berat utuh. Ikan ditimbang per 25 kg setiap keranjangnya lalu kembali 

disiram dengan air dingin yang mengalir dan ditambahkan es curah agar suhu ikan 

tetap ≤ 8
0
C kemudian ikan dimasukkan pada fish scalling machine. Cara kerja 

mesin ini seperti mesin cuci yaitu berputar menggulung daging-daging ikan 

mencuci dan menghilangkan kotoran sambil juga menghilangkan sisiknya. Proses 

pencucian dan penghilangan sisik di mesin ini menggunakan air dingin bersuhu ≤ 

4
0
C yang berasal dari sumur artetis di sekitar lingkungan pabrik dan telah teruji 

klinis dan sesuai dengan standar air minum. 

3. Pemisahan daging (meat separating) 

Ikan yang telah dicuci dan dihilangkan sisiknyadi bawa oleh conveyor ke 

dalam mesin meat bone separator (MBS) yang berfungsi untuk memisahkan 

daging ikan dari kulit, duri, tulang dan sisik yang masih menempel. Proses 

pemisahan daging ini berlangsung dengancepat pada ruangan bersuhu 25
0
C. 

Daging ikan yang telah dipisahkan dari kulit dan tulangnya tersebut keluar dari 

meat bone separator sudah berbentuk lumatan daging kemudian bercampur 

dengan air dingin bersuhu ≤ 4
0
C masuk ke dalam pipa menuju leaching tank 

untuk dicuci kembali. 

4. Pencucian lumatan daging (leaching) 

Lumatan daging ikan (minced fish meat) kemudian dicuci (leaching) 

sebanyak 2 kali di dalam wadah yang disebut leaching tank kemudian lumatan 



36 

 

LAPORAN PKL PENERAPAN HACCP... SRI UTARI 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

daging direndam dalam air dingin yang bersuhu ≤ 4
0
C. Lumatan daging dicuci 

menggunakan air dingin bersuhu ≤ 4
0
C dengan tujuan untuk menghilangkan 

kotoran, darah, pigmen, lemak, dan protein sarkoplasma yang akan ikut larut 

dalam air pada leaching yang pertama.  

Lemak yang terpisah pada saat pencucian di leaching tank kemudian 

dikumpulkan menggunakan alat penyaring dan pengambilannya dilakukan secara 

manual oleh pekerja untuk mesin Taiwan sedangkan untuk mesin Jepang lemak 

akan terpisah secara otomatis. Kemudian lemak ditempatkan pada blong khusus 

lemak untuk dijual. Proses selanjutnya lumatan daging disedot dan dialirkan ke 

dalam mesin rotary screen.  

Lumatan daging di rotary screen disaring dan dibersihkan dengan di 

semprot air dingin bersuhu ≤4
0
C setelah itu daging lumat kembali dialirkan pada 

leaching tank II, dicuci kembali dalam air dingin untuk dipisahkan dari kotoran, 

darah, pigmen dan lemak yang masih tersisa dan kembali disedot naik ke dalam 

rotary screen II untuk kembali dilakukan penyaringan terhadap duri dan sisik 

yang masih menempel. 

Tahap selanjutnya yaitu leaching II yang digunakan tambahan CaCl2 

dengan konsentrasi 3 Kg atau 0,3%. Tujuan dari penambahan CaCl2 untuk 

mengendapkan protein myofibril dalam daging sehingga terpisah dari 

sarkoplasma dan lemak yang dapat mempengaruhi pembentukan gel. Kapasitas 

leaching tank adalah sebanyak 900 liter dengan perbandingan daging dan air yaitu 

1 : 8. Penambahan garam berguna untuk meningkatkan kelarutan dalam 

pembentukan gel (Jae W. Park, 2014).  
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5. Penyaringan dan pengepresan (refine dan dehydrating) 

Proses selanjutnya yaitu refining (penyaringan) yang bertujuan untuk 

mendapatkan daging lumat murni yang mengandung protein myofibril karena 

meskipun lumatan daging yang telah melewati tahap pencucian (leaching) belum 

sepenuhnya terbebas dari sisa-sisa duri yang masih menempel, lemak, serta urat 

daging. Proses pemurnian ini menggunakan mesin bernama refiner. Daging lumat 

yang telah dicuci dari leaching tank akan disedot naik dan masuk ke dalam mesin 

rotaryscreen III untuk disaring dan dibersihkan dengan semprotan air dingin 

kemudian daging dialirkan masuk ke dalam mesin refiner. Kemudian dilakukan 

penyaringan kembali terhadap lumatan daging sehingga didapatkan daging murni 

yang berwarna putih cerah yang akan keluar melewati rongga-rongga kecil yang 

terdapat pada mesin ini, sehingga urat daging, duri, maupun lemak akan tertinggal 

dan langsung dialirkan pada lubang khusus untuk limbah. Setelah didapat daging 

lumat murni, daging langsung dibawa ke alat pengepresan bernama screw press. 

Pengepresan bertujuan untuk mengurangi kadar air surimi yang dihasilkan 

karena setelah melewati proses leaching  lumatan daging memiliki kandungan air 

yang cukup tinggi yaitu sekitar 90%. Pengepresan ini juga sangat penting dalam 

penentuan kualitas akhir surimi dan harus ditangani oleh pekerja berpengalaman 

karena penentuan kadar air pada surimi harus sesuai dengan standar ekspor, tidak 

boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Proses pengepresan kadar air ini 

berlangsung selama 20–25 detik untuk setiap 10 kg ikan. Standar kadar air produk 

surimi untuk ekspor menurut PT Bintang Karya Laut harus berkisar antara 74-
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75%, tidak lebih dan tidak kurang. Hasil lumatan daging dari ikan kurisi setelah 

proses pengepresan adalah sebesar 41% dari bahan baku utuh.  

6. Pencampuran (mixing)  

Daging yang telah melalui proses pengepresan lalu ditampung 

menggunakan wadah baskom stainless steel sebanyak 10 kg untuk tiap 

baskomnya lalu ditimbang. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan 

digital kemudian daging dimasukkan ke dalam mixer machine yang bernama bowl 

cutter. Pada proses ini, daging dicampur dengan bahan cryoprotectant berupa gula 

kristal sebanyak 6 kg, egg white powder (EWP) sebanyak 350 gr, dan sodium 

tripolyphosphate (STPP) sebanyak 300 gr per 100 kg daging untuk setiap kali 

pencampuran dan akan dicampur secara otomatis hingga merata dalam bowl 

cutter. Proses mixing ini berlangsung selama ±1–2 menit pada ruangan produksi 

yang bersuhu 25
0
C. Penambahan cryoprotectant pada surimi bertujuan untuk 

menghambat denaturasi protein dan dehidrasi daging surimi selama penyimpanan 

beku karena bahan-bahan tersebut dapat mengikat air. Berdasarkan Jae W. Park 

(2014) penambahan sukrosa dan sorbitol dalam surimi sekitar 9% w/w berfungsi 

sebagai krioprotektan utama dalam pembuatan surimi. Namun, 6% sukrosa 

biasanya digunakan surimi yang diproduksi di daerah bersuhu tropis, mungkin 

karena stabilitas termal yang lebih tinggi.   

Adapun penambahan egg white powder (EWP) pada surimi membantu 

meningkatkan pembentukan gel sehingga menambah tingkat kekenyalan pada 

daging. Dalam perkembangan tekhnologi diketahui bahwa penambahan putih telur 
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dapat menghambat enzim protease inhibitor sehingga dapat meningkatkan mutu 

gel surimi yang dihasilkan (Agustini dan Swastawati, 2003). 

7. Pencetakan dan pengemasan (forming and wrapping)  

Proses selanjutnya yaitu mixing dimana daging yang telah tercampur 

bahan tambahan langsung masuk ke dalam mesin pencetak bernama former yang 

terhubung dengan mesin bowl cutter. Proses ini hanya berlangsung dalam waktu 

5–10 detik pada suhu ruangan 25
0
C. Surimi dicetak dalam bentuk blok pada 

sebuah long pan yang berukuran 53x37x6,5 cm
3
 dan ditimbang seberat 10 

kg/blok. Hasil forming yang tidak sesuai standar atau patah diperbaiki dengan 

melakukan forming ulang. Produk surimi yang dicetak dalam bentuk blok 

langsung dikemas dengan plastic bening dari bahan polyethylene (PE) sebagai 

kemasan primernya. Warna plastik pembungkus berbeda-beda tergantung jenis 

bahan baku ikan. Bahan baku dari ikan kurisi dikemas dengan plastik putih 

bening, plastik merah bening untuk ikan Mata Lebar, warna hitam untuk ikan 

Kuniran, dan kemasan plastik berwarna hijau untuk ikan Coklatan. Setelah surimi 

dikemas dan ditimbang lalu kemasannya ditutup rapat agar tidak terjadi dehidrasi 

saat proses pembekuan. Menurut Jae W. Park (2014) plastic yang biasanya 

digunakan untuk pengemasan surimi atau daging lumat adalah menggunakan 

polyethylene.  

8. Pembekuan (freezing) 

Setelah proses pencetakan (forming) dan pengemasan (wrapping) 

selanjutnya pembekuan surimi. Surimi dalam susunan pan ditumpuk di atas troller 

kemudian dibawa menuju ruang pembekuan. Pembekuan surimi menggunakan 
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mesin pembeku jenis contact plate freezer dengan amoniak sebagai bahan 

refrigrannya. Perusahaan ini memiliki mesin pembeku contact plate freezer yang 

masing-masing mesin berkapasitas 1,2 ton atau dapat memuat sebanyak 120 long 

pan sebanyak 7 buah mesin.  

Cara membekukan surimi tersebut adalah dengan menyusun long pan 

yang berisi surimi pada plat-plat pembeku sampai penuh. Setelah semua lapisan 

plat pembeku penuh terisi long pan lalu tutup pintu contact plate freezer dan 

nyalakan mesinnya agar plat-plat tersebut dijepit. Surimi dibekukan selama 2,5 – 

3 jam pada suhu -25-(-27
0
C). Pembekuan jenis ini termasuk pembekuan cepat. 

Berdasarkan Jae W. Park (2014) pembekuan surimi yang mengandung 

krioprotektandapat dilakukan dengan 3 cara yaitu menggunakan freezer plat 

konvensional, dengan membekukannya pada freezer bersuhu-18°C (pembekuan 

lambat) dan pembekuan dengan di semprot cairan nitrogen (pembekuan cepat).  

9. Pendeteksian logam (metal detecting)  

Surimi yang telah dibekukan selanjutnya diuji kandungan logamnya, 

proses ini disebut metal detecting. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

kemungkinan adanya kandungan logam yang terkandung dalam produk surimi 

yang dapat membahayakan bila dikonsumsi, selain itu untuk memenuhi standar 

ekspor yang mengharuskan produk tidak diperbolehkan terdapat kandungan 

logam.  

Proses pendeteksian logam pada surimi dilakukan dengan cara 

menempatkan surimi beku pada conveyor (ban berjalan) sehingga surimi akan 

melewati lorong detector logam tersebut. Apabila suatu produk mengandung 
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logam maka secara otomatis alarm pada metal detector akan berbunyi dan 

conveyor tersebut akan berhenti dan jika kedapatan produk surimi yang 

mengandung logam, maka surimi tersebut akan dipisahkan dan di defrost 

(dibiarkan menjadi lunak) pada suhu ruangan, dicari logamnya, dicetak kembali 

dan dibekukan lagi. Mesin ini setiap 1 jam dilakukan kalibrasi dan 30 menit 

sebelum dipakai. 

PT Bintang Karya Laut sejak berdiri hingga sekarang belum pernah 

mendapatkan complain dari konsumen berkaitan dengan ditemukannya logam 

berat hanya saja pernah mendapatkan complain dikarenakan ditemukannya plastic 

berukuran 10 mikrometer. 

10. Pengepakan dan Pelabelan (Packing and Labeling) 

Produk surimi beku yang telah lolos di mesin metal detector kemudian 

dilakukan pengepakan dan pelabelan. Surimi dikemas dengan master carton yang 

terbuat dari karton berlapis lilin yang berfungsi untuk mencegah kerusakan fisik 

produk, menjaga produk agar tidak mudah mencair, dan mengalami dehidrasi saat 

disimpan. Surimi yang telah dikemas dalam karton kemudian diberi stripping 

band sesuai dengan warna plastik pembungkusnya. Satu kemasan karton berisi 2 

pan surimi dengan berat 20 kg. Ruang pengepakan dan pelabelan berada disebelah 

ruang pembekuan dengan suhu ruangan yaitu 25
0
C.  

11. Penyimpanan Beku (Cold Storage) 

Penyimpanan beku bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dengan 

mempertahankan kualitas surimi. Namun kendala yang dihadapi adalah pada 

penyimpanan beku terjadi penurunan sifat fungsional surimi dalam 
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kemampuannya membentuk gel. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal 

tersebut adalah dengan menambahkan cryoprotectant pada surimi sebelum 

dilakukan penyimpanan beku (Susilo, 2010).  

Surimi beku di PT Bintang Karya Laut disimpan dalam ruang 

penyimpanan beku (cold storage) pada suhu -18
0
C dengan fluktuasi suhu 

maksimal 3
0
C dengan lama penyimpanan produk surimi beku ini maksimal 

selama 1 tahun. Penyimpanan surimi beku dialasi dengan pallet plastik agar 

master carton tidak kotor dan tidak terkontaminasi mikroorganisme. Berdasarkan 

Benjakul, et al.(2004) selama penyimpanan beku masih terjadi perubahan sifat 

fisikokimia protein yang berpengaruh terhadap sifat fungsionalnya terkait dengan 

penurunan kemampuan membentuk gel.  

PT Bintang Karya Laut memiliki 2 buah cold storage dengan masing-

masing kapasitas sebanyak 500 ton. Bahan refrigran yang dipakai pada cold 

storage sama dengan contact plate freezer yaitu amoniak. Alasan penggunaan 

amoniak karena lebih murah dan mudah diperoleh, stabil, pemindahan volumetrik 

rendah, ringan, efisiensi tinggi, menarik air, dan tidak bercampur dengan oli 

pelumas selain itu juga karena amoniak tahan terhadap fluktuasi suhu yang 

ekstrem jika listrik padam secara tiba-tiba sehingga suhu tidak mudah turun.  

Penyimpanan produk di cold storage PT Bintang Karya Laut dengan  

mengunakan sistem FIFO (First In First Out) secara manual yaitu produk yang 

pertama masuk cold storage maka produk itulah yang harus dikeluarkan/dijual 

terlebih dahulu. Sistem ini digunakan untuk memudahkan dalam pengeluaran 
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produk dan pengecekan persediaan produk, dengan sistem ini diharapkan tidak 

terjadi penumpukan produk yang terlalu lama. 

12. Pendistribusian  

Pendistribusian surimi dilakukan dengan menggunakan truk container 

yang dilengkapi dengan blower untuk menjaga agar surimi tetap berada pada suhu 

rendah yaitu -22
0
C selama proses distribusi. Surimi yang dapat ditampung pada 

setiap container sebanyak 1250 carton surimi dengan berat sekitar 25 ton. Proses 

stuffing surimi ke dalam container dari cold storage dilakukan dengan bantuan 

forklift (mobil pengangkut) dan setelah stuffing selesai lalu container ditutup dan 

dikunci dengan segel khusus untuk mencegah terjadinya pencurian.  

Container kemudian dibawa ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan 

setalah sampai diangkat ke kapal menuju ke beberapa negara tujuan ekspor 

dengan perkiraanakan tiba di negara tujuan dalam waktu perjalanan 9 – 14 hari. 

Sistem pembayaran yang dilakukan adalah sistem LC (letter of credit) yang 

artinya sistem pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima 

pembayaran tanpa menunggu berita setelah barang dikirim. Pengiriman ekspor 

surimi menyertakan sejumlah berkas berisi dokumen terkait pengiriman produk 

beserta dengan hasil pengujian dan perijinan. Pihak buyerr akan kembali 

mengirimkan berkas berupa persetujuan pembayaran produk yang mereka beli 

apabila produk sudah diterima. 
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4.3 Persyaratan Kelayakan Dasar dalam Penerapan HACCP di PT 

Bintang Karya Laut 

Persyaratan dasar dalam penerapan HACCP meliputi Good Manufacturing 

Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). 

4.3.1 Good Manufacturing Practices (GMP) 

Good Manufacturing Practices merupakan persyaratan kelayakan dasar 

yang kedua yang harus dipenuhi oleh Unit Pengolahan Perikanan (UPI) agar dapat 

memproduksi produk yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Menurut 

Diatin dkk.(2006) Good Manufacturing Practices mencakup segala tata cara atau 

peraturan untuk berproduksi yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

PT Bintang Karya Laut pada sub pokok bahasan sebelumnya dijelaskan 

bahwa lokasinya cukup strategis. Lokasi yang dipilih untuk mendirikan 

perusahaan ini cukup tepat karena pemasok sebagian besar dari Jawa Tengah yaitu 

Rembang dan Juwana. Assauri (2004) dalam Nurdiansyah (2010) berpendapat 

bahwa suatu perusahaan sebaiknya berada di pinggir jalan raya agar lebih mudah 

dalam transportasi dan distribusi produk. Lingkungan sekitar PT Bintang Karya 

Laut adalah persawahan dan pabrik yang bergerak di bidang yang sama. 

Meskipun demikian, perusahaan ini masih dapat dikategorikan bersih dan rendah 

pencemaran lingkungan.  

Bangunan suatu perusahaan dibuat berdasar kebutuhan suatu proses 

produksi. PT Bintang Karya Laut merupakan perusahaan yang memproduksi 

surimi beku, sehingga bangunan yang dibuat harus mudah untuk dirawat dan 
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dibersihkan agar tidak mencemari produk. Bangunan di PT Bintang Karya Laut 

terbagi menjadi dua bagian yaitu bangunan untuk kantor dan pabrik. Bangunan 

pabrik ditata sedemikian rupa sesuai alur proses produksi yang ada didalamnya.  

Seluruh bangunan pabrik didalam maupun diluar pabrik masih terlihat 

bersih, namun sudah ditemukan retakan dan karatan di beberapa titik tertentu. 

Seluruh alur proses produksi memiliki ruangan terpisah untuk menghindari 

adanya kontaminasi silang. Setiap pintu masuk dari ruangan satu ke ruangan lain 

terdapat tirai yang  terbuat pintu pemisah ruangan dibuat dari potongan plastic 

tebal berwarna kuning yang disusun berlapis secara horizontal dan membentuk 

tirai bertujuan agar tidak ada binatang pengerat yang masuk ke ruang produksi. 

Selain itu, bahan plastik juga lebih tahan lama dan tidak berkarat. Bahan plastik 

mudah dilepaskan, dicuci dan dipasang kembali. Dengan demikian, diharapkan 

tidak terjadi kontaminasi silang dari pintu ke tangan pekerja. Denah bangunan 

perusahaan ini dapat di lihat pada Lampiran 3.    

Lantai yang ada di ruang produksi memiliki konstruksi kemiringan yang 

cukup dan terbuat dari marmer, sehingga mudah untuk dibersihkan dan disanitasi. 

Kemiringan lantai yang dapat memudahkan proses pembersihan dan sanitasi yaitu 

± 5
0
 (Saulina, 2009). Lantai di dalam pabrik ini tidak menyerap air dan tidak 

retak. Adapun kemiringan lantai sekitar 5
0 

dengan menuju satu titik pertemuan 

sebagai saluran pembuangan air. Hal ini berfungsi supaya air tidak akan 

menggenang, tidak menyebabkan licin dan tidak kotor. Pertemuan dinding satu 

dengan yang lain tidak membentuk sudut mati, sehingga air hasil proses mudah 

untuk dialirkan dan tidak menggenang. 
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Langit-langit yang digunakan terbuat dari panel yang berbahan dasar 

stainless steel berwarna abu-abu, sehingga tidak berkarat, tidak mudah 

mengelupas dan tidak bocor.  Terdapat blower sebagai sirkulasi udara untuk 

mencegah pengembunan pada setiap ruang produksi. Selain itu juga pemasangan 

lampu yang ditutupi oleh PVC disetiap ruangan sebagai sumber penerangan untuk 

memperlancar proses produksi. Berdasarkan Kementerian Perindustrian (2010) 

konstruksi atap dan langit-langi harus didesain dengan baik supaya dapat 

melindungi ruangan dan tidak adanya kontaminasi silang. 

Dindingnya terbuat dari tembok berbahan panel terlapisi dengan keramik 

dengan tinggi >2 m sehingga mudah untuk dibersihkan dan tahan lama. Pemilihan 

bahan keramik sebagai pelapis dinding sesuai dengan Kepmenkes No.23 tahun 

1978 yaitu permukaan dinding halus, rata, warna terang, tahan lama, tidak 

mudahmengelupas, mudah dibersihkan dan sekurang-kurangnya setinggi 2 m. 

Pertemuan dinding satu dengan yang lain tidak membentuk sudut mati, sehingga 

air hasil proses mudah untuk dialirkan dan tidak menggenang. 

4.3.2 Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) 

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) adalah salah satu 

persyaratan kelayakan dasar yang bertujuan untuk melakukan pengawasan 

terhadap kondisi sanitasi lingkungan agar prosedur yang dihasilkan aman 

berkaitan dengan semua sarana pengolahan, sarana kebersihan, personil dan 

lingkungan di Unit Pengolah Ikan (Susianawati, 2006). Sarwono (2007) 

menambahkan bahwa Sanitation Standard Operating Procedure mencakup aspek 

penting yang disyaratkan dalam memproduksi pangan mulai dari lokasi industri, 
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lingkungan, bangunan, bahanbangunan, fasilitas, peralatan, karyawan produksi, 

penerimaan bahan dan pengecekan kebersihan lingkungan perusahaan. Sanitation 

Standard Operating Prosedure (SSOP) atau prosedur operasi standar sanitasi 

yang diterapkan di PT Bintang Karya Laut sebagai berikut: 

a.  Keamanan Air dan Es 

Air yang digunakan dalam proses produksi produksi surimi di PT Bintang 

Karya Laut adalah air yang berasal dari air tanah yang telah dilakukan treatment 

dengan reserve osmosis (RO) yang telah teruji aman untuk digunakan. 

Penggunaan air telah memenuhi persyaratan, baik air yang digunakan untuk 

proses produksi, cuci tangan, cuci kaki, peralatan, lantai dan sebagainya. Menurut 

Darwis (2012) air yang kontak langsung dengan pangan atau peralatan dan 

digunakan dalam proses produksi harus aman dan bersumber dari air bersih atau 

telah mengalami perlakuan terlebih dahulu (treatment). 

Es yang digunakan untuk proses produksi produksi surimi di PT Bintang 

Karya Laut  PT Bintang Karya Laut menggunakan ice flake (es lempeng) yang 

dibuat sendiri oleh pihak pabrik menggunakan bantuan mesin pembuat es atau ice 

flake machine. Pemeriksaan terhadap kualitas air dan es dilakukan oleh Dinas 

Perikanan dan Dinas Kesehatan Semarang setiap enam bulan. Sedangkan 

pengujian kualitas air dan es oleh perusahaan dilakukan setiap satu bulan. 

b.  Kebersihan Permukaan yang Kontak Langsung dengan Pangan 

Peralatan yang digunakan pada proses produksi di PT Bintang Karya Laut 

peralatan yang digunakan dalam produksi surimi  yaitu meja stainless steel, pisau 

stainless steel, baskom stainless steel, merupakan peralatan yang halus, tahan air 
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dan anti karat. Sanitasi peralatan dilakukan sebelum dan setelah proses oleh 

karyawan sanitasi. Sanitasi meja kerja dilakukan dengan cara menyemprot meja 

menggunakan air yang dicampur chlorine 100 ppm. Thaheer (2005) mengatakan 

bahwa penggunaan chlorine untuk permukaan yang kontak langsung dengan 

pangan adalah 100-200 ppm. 

Peralatan basket, trolly, blong, fiber box. toples, baskom dan pisau dicuci 

menggunakan air tawar, kemudian dicuci dengan sabun khusus (teepol)dan 

terakhir dicuci menggunakan campuran air. Tujuan dari pencucian peralatan 

adalah untuk mengilangkan kotoran, daging surimi yang menempel dan 

menghilangkan bakteri. 

Kebersihan karyawan di PT Bintang Karya Laut masih rendah dalam 

penerapannya.Hal ini terlihat dengan banyaknya karyawan yang bekerja tanpa 

menggunakan sarung tangan, menyentuh produk tanpa menggunakan desinfekan 

dahulu dan kebiasaan cuci tangan yang kurang diperhatikan. Penyimpangan 

karyawan kemungkinan disebabkan rendahnya kesadaran karyawan akan 

pentingnya sanitasi dan hygiene karyawan. Selain itu juga karena manajemen 

sumber daya manusia yang kurang berjalan lancar. 

c.  Pencegahan Kontaminasi Silang 

Tata letak ruang produksi berhubungan erat dengan terjadinya kontaminasi 

silang terhadap pangan. Ruang produksi di PT Bintang Karya Laut diberi sekat 

untuk setiap ruang proses seperti ruang penerimaan bahan baku, sortasi, 

pemotongan kepala, leaching, pengepakan dan penyimpanan sehingga dapat 
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meminimalkan terjadinya kontaminasi silang dan tidak menggangu kelancaran 

serta aktivitas karyawan. 

Ramadhani (2013) mengatakan bahwa kontaminasi yang paling potensial 

bersumber dari karyawan. Oleh karena itu, karyawan diharuskan menggunakan 

perlengkapan kerja yaitu pakaian kerja, masker, sarung tangan, penutup kepala 

dan alas kaki karyawan setiap memasuki ruang proses. Pakaian kerja yang dipakai 

karyawan berbeda-beda di setiap proses yang bertujuan untuk meminimalisir 

campur tangan pekerja yang bukan bagiannya. 

Pakaian pekerja harus dicuci sendiri oleh karyawan setiap hari. Masker 

dan penutup kepala yang dipakai karyawan terbuat dari bahan yang bisa 

digunakan berulang kali sehingga karyawan tidak perlu mengganti setiap hari 

tetapi hanya dicuci setiap hari. Sedangkan sarung tangan karyawan diberikan oleh 

petugas sanitasi setiap hari kepada karyawan sebelum memasuki ruang produksi. 

Apabila sarung tangan kotor, harus diganti dan karyawan meminta sarung tangan 

baru kepada petugas sanitasi. Selain itu, petugas sanitasi mengecek kelengkapan 

dan kebersihan pakaian karyawan sebelum memasuki ruang produksi.  

Karyawan juga dilarang menggunakan kosmetik, perhiasaan, Hp, cat kuku 

karena dapat mengkontaminasi produk. Akan tetapi masih ditemukan karyawan 

yang membawa Hp dan perhiasaan seperti cincin. Alas kaki karyawan juga harus 

dicuci dengan sabun sebelum memasuki ruang produksi dan harus melewati 

footbath yang berisi air dengan chlorine 200 ppm. Ketika karyawan keluar dari 

ruang produksi atau ke toilet, karyawan harus melepas pakaian kerja, masker, 

penutup kepala dan sarung tangan. Karyawan harus mencuci tangan sebelum dan 
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setelah ke toilet, kemudian karyawan memakai perlengkapan kerjanya kembali 

dan memasuki ruang proses melalui footbath yang berisi air dengan chlorine 200 

ppm. 

d.  Fasilitas cuci tangan, sanitasi dan toilet 

Fasilitas cuci tangan di PT Bintang Karya Laut ditempatkan di tempat 

yang mudah dijangkau seperti di sebelah pintu masuk ruang produksi, di dalam 

ruang produksi dan di sebelah toilet. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan 

sabun cair untuk cuci tangan dan lap tangan. Sedangkan fasilitas footbath 

ditempatkan sebelum memasuki ruang produksi dan sebelum memasuki 

laboratorum fisik. 

Toilet berjumlah sepuluh buah yang terbagi menjadi empat toilet pria dan 

enam toilet wanita. Toilet terletak di luar ruang produksi dengan disediakan sabun 

tangan tetapi tidak dilengkapi lap tangan. Toilet selalu dijaga kebersihannya oleh 

petugas sanitasi, diberi tempat sampah di sepanjang toilet. 

Pekerja yang memasuki toilet harus melepas baju produksi dan sepatu 

booth untuk diganti dengan sandal khusus toilet. Jumlah toilet yang ada sudah 

mencukupi untuk jumlah karyawan yang mencapai 250 orang. Winarno dan 

Surono (2002) mengatakan bahwa jumlah toilet yang dianjurkan untuk 100 orang 

karyawan adalah lima toilet. 

e.  Pelabelan dan Penyimpanan Bahan Kimia 

Nurdiansyah (2010) mengatakan bahwa pemberian label pada bahan-

bahan kimia penting untuk dilakukan guna mencegah kesalahan dan memonitor 
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penggunaan. Bahan pembersih dan sanitaizer disimpan dalam ruang sanitasi dan 

diberi label, untuk cara penggunaan ditempel di ruang sanitasi. 

f.  Pengendalian Hama 

Hama yang biasa terdapat dalam industri pangan dan memerlukan 

pengendalian adalah binatang pengerat seperti tikus, serta beberapa macam 

serangga seperti nyamuk, kecoa, semut, lalat dan lebah (Thaheer, 2005). PT 

Bintang Karya Laut  menggunakan alat yang berbeda untuk mengendalikan 

binatang pengerat dan serangga di dalam dan di luar ruang produksi. Pengendalian 

serangga di luar ruang produksi dengan memasang insect killer pada pintu masuk 

dan di dekat ruang penerimaan bahan baku, sedangkan di dalam bangunan 

dipasang Fliestop Station pada pintu masuk ruang produksi, sisi pintu area 

receiving dan sisi pintu ruang packing. Terdapat pula alat penangkap lalat 

sebanyak 17 titik yang terbuat dari sedotan dan lem serangga. 

Pengendalian tikus di dalam dan di luar bangunan juga menggunakan 

metode yang berbeda. Pengendalian tikus di luar bangunan menggunakan metode 

pengumpanan. Umpan yang dipasang adalah jenis racun kronis anticoagulant 

berbentuk batangan yang ditempatkan pada wadah khusus yaitu Rodent Bait 

Station (RBS). Pengendalian hama di dalam bangunan juga dengan melakukan 

penyemprotan atau fogging seminggu tiga kali. 

g.  Penanganan Limbah 

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi surimi di PT Bintang Karya 

Laut meliputi limbah cair dan padat. Limbah cair berasal dari air yang digunakan 

selama proses produksi dan berasal dari air pencucian surimi. Penanganan limbah 
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cair di dalam ruang produksi yaitu dengan cara membuat selokan kecil yang 

diatasnya terdapat celah-celah kecil sehingga limbah yang masuk hanya limbah 

cair.  

Marriot and Gravani (2006) mengatakan bahwa dalam limbah cair masih 

terdapat banyak zat organik yang dapat menyebabkan mikroorganisme tumbuh 

subur dan jika dialirkan langsung ke perairan maka dapat meningkatkan unsur 

hara di perairan, sehingga terjadi blooming mikroorganisme yang dapat 

menurunkan kadar oksigen terlarut (BOD) dan menyebabkan ikan mati. PT 

Bintang Karya Laut sudah melakukan treatment terhadap limbah cair yang 

dihasilkan sebelum dialirkan ke sungai. Pengolahan limbah cair ini dilakukan 

dengan empat tahap yaitu filtrasi, oksidasi, pemanfaatan mikrobiologi dan 

clarifiers. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan berupa sisik, tulang, kepala, 

ekor dan serat daging ikan. Penanganan limbah padat yang dilakukan oleh PT 

Bintang Karya Laut adalah dengan menjual limbah tersebut.  

h. Kesehatan Karyawan  

Pengendalian kondisi kesehatan karyawan yang dapat mengakibatkan 

kontaminasi mikrobiologi pada pangan, bahan kemasan pangan dan permukaan 

peralatan yang dipakai langsung untuk pangan. Ketentuan bagi karyawan yang 

sakit, jadwal pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi& pengujian penyakit tertentu 

yang dilaksanakan setiap bulan sekali. 
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4.4 Penerapan HACCP pada Produksi Surimi 

HACCP telah diterapkan sebagai salah satu alat keamanan pangan oleh PT 

Bintang Karya Laut karena produk surimi yang dihasilkan ditujukan untuk ekspor. 

Penyusunan HACCP plan dimulai dengan langkah pembuatan tim HACCP.  

4.4.1  Pembentukan Tim HACCP 

Tim HACCP bertugas menulis SSOP, membuat rencana HACCP, 

mengimplementasikan HACCP dan melakukan verifikasi. Tim HACCP di PT 

Bintang Karya Laut terdiri dari karyawan dari berbagai departemen dalam divisi 

pengolahan dan penyimpanan (processing and cold storage). Departemen yang 

terlibat adalah departemen produksi dan  laboratorium. Tim HACCP dipimpin 

oleh senior manajer jaminan mutu (Quality Control). Tim HACCP di PT Bintang 

Karya Laut dapat dilihat padaTabel 4.1  
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Nama Jabatan Tanggung Jawab 

Ir. Idris Razak 

 

General Manager  

 

Memberikan kewenangan akan design, dan 

implementasi sistem kontrol kepada QA 

Manager 

M. Risqi Manurung, 

S.Pi 

 

Quality Asurance / 

Quality Control 

Manager 

Ketua Tim HACCP, memastikan syarat-syarat 

implementasi HACCP terpelihara dan 

terimplementasi dengan baik 

M. Iqbal, S.T.P 

 

Deputy General 

Manager Divisi 

Logistik (PPIC dan 

Ware House) 

1. Menjamin bahwa semua karyawan di 

departemennya terlatih dan memahami 

sistem keamanan pangan 

2. Memastikan bahan baku yang diterima dari 

supplier dan produk jadi yang akan diekspor 

ditangani dengan baik dan benar 

3. Memastikan gudang, area karantina, gudang 

kemasan dan penyimpanan kemasan dalam 

keadaan bersih sesuai dengan persyaratan 

GMP 

4. Memberikan masukan bagi analisa bahaya 

yang mungkin terjadi pada bahan baku 

Agus Iwawan, 

A.Md 

 

Production Manager 1. Menjamin bahwa semua karyawan di 

departemennya terlatih dan memahami 

sistem keamanan pangan 

2. Menjamin bahwa semua produk yang 

dihasilkan telah sesuai dengan standar 

persyaratan mutu dan keamanan pangan 

3. Menjamin proses yang berlangsung di area 

produksi telah sesuai dengan GMP, SOP dan 

SSOP yang telah ditetapkan 

Kasnadi, SE Procurement Manager 1. Menjamin bahwa semua bahan baku dari 

supplier memiliki kualitas yang baik 

2. Menjamin bahwa bahan baku adalah aman 

untuk diproduksi 

Taufix, SE FA Manager 1. Memasikan pemasaran produk surimi  sesuai 

dengan target penjualan yang ditetapkan oleh 

manajemen perusahaan 

Misno, S.T Engineering Manager 1. Memastikan bahwa mesin yang akan 

digunakan dalam proses produksi berada 

dalam keadaan baik 

2. Memastikan proses maintenance mesin 

pengolahan berjalan dengan baik sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan 

Didih Teguh, S.T Human Resource 

Development 

Supervisior 

 

Bertanggung jawab dalam perencanaan, 

operasional, fasilitas, dan kebutuhan karyawan.  

 

 

 

 

Tabel 4.1 Tim HACCP 
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4.4.2  Deskripsi Produk 

Langkah selanjutnya dalam penerapan HACCP adalah deskripsi produk. 

Langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi produk. Codex (1997) 

mengatakan bahwa deskripsi produk menjelaskan tentang karakteristik produk, 

struktur kimia/fisik, perlakuan pengolahan, pengemasan, umur simpan, cara 

penyimpanan dan metode pendistribusian.  

Bahan baku yang digunakan adalah ikan kurisi, ikan kapasan, ikan mata 

lebar, ikan kuniran dan ikan coklatan. Ikan diterima dalam keadaan segar (tidak 

beku) dari supplier dan langsung diolah tanpa atau dengan proses penampungan 

dalam waktu maksimal 12 jam setelah penerimaan di pabrik (suhu bahan baku 

harus dibawah 10
0
c dan nilai organoleptik > 6). Proses produksinya meliputi 

penerimaan, pencucian I, pemotongan kepala, pengecekan kualitas, penimbangan 

I, pencucian II, penyisikan dan pencucian dengan mesin,pemisahan daging, 

pelumeran air dingin, pemutihan, pemerasan daging, penimbangan II, 

pencampuran, pencetakan & pembungkusan,penimbangan akhir, pembekuan, 

pengecekan metal, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan dalam ruang dingin 

dan pemuatan.  

Bahan tambahan surimi yaitu cryoprotectant berupa gula kristal 6%, 

sodium trypolyposphate (STPP) 0,3%, dan egg white powder (EWP) 0,35% per 

100 kg daging. Bahan tambahan ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kekuatan gel (gel strength) dalam surimi serta berfungsi sebagai 

anti denaturasi. Pengemasannya menggunakan 2 jenis kemasan yaitu plastik 

polyethylene (PE) sebagai kemasan primer dan master carton sebagai kemasan 
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sekunder. Suhu optimal penyimpanan surimi beku dalam cold storage yaitu -18 – 

(-21
0
C) sesuai dengan standar surimi menurut SNI 2694:2013. Masa simpan 

surimi sebelum dikonsumsi adalah 24 bulan. Deskripsi lengkap tentang produk 

surimi beku dapat dilihat pada Lampiran 5.  

4.4.3  Identifikasi Penggunaan 

Produk surimi beku pada PT Bintang Karya Laut mempunyai segmen 

pasar untuk masyarakat umum. Produk surimi beku ini merupakan produk 

setengah jadi (intermediet) sehingga harus dimasak terlebih dahulu sebelum di 

buat poduk olahan surimi. Surimi diekspor kebeberapa mancanegara seperti 

Singapore, Malaysia, Taiwan, China, Thailand, Korea, dan Jepang. 

4.4.4  Penyusunan Diagram Alir Proses 

Penyusunan diagram alir dilakukan oleh tim HACCP. Diagram alir 

menggambarkan seluruh rangkaian langkah proses yang terjadi sejak penerimaan 

bahan baku sampai produk akhir didistribusikan.  Berdasarkan HACCP -Training 

Curriculum-5th-Ed ( 2011) menjelaskan bahwa sebuahdiagram alirmerupakan 

alatvisual yang penting untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses 

operasional yang akan dikendalikan. Diagram alir proses produksi surimi dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 
Diagram alir sejak berdirinya perusahaan hanya mengalami perubahan 

sekali yaitu penambahan mesin rotary namun tidak menutup kemungkinan akan 

berubah jika terdapat kendala maupun perbaikan di kemudian hari. Perubahan 

diagram alir dicatat dalam catatan perubahan dokumen HACCP.  
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4.4.5  Pemeriksaan Bagan Alir Proses 

Diagram alir yang telah disusun diverifikasi oleh tim HACCP dengan 

turun langsung ke lapangan. Apabila ditemukan adanya kekurangan maka 

diagram alir yang telah disusun diperbaiki sesuai dengan kondisi lapangan 

(Dewanti dan Hariyadi, 2013). Verifikasi diagram alir dilakukan dengan cara 

mengamati kesesuaian antara prosedur pengolahan dalam dokumen dengan 

kondisi pengolahan di pabrik. Verifikasi diagram alir juga dilakukan jika terdapat 

perubahan tahap produksi atas permintaan konsumen atau alasan lainnya. 

4.4.6  Analisis Bahaya 

Hazard merupakan faktor biologis, kimia atau fisik yang cukup mungkin 

untuk menyebabkan penyakit atau cedera dalam ketiadaan terkontrol. 

sedangkan analisis bahaya merupakan proses pengumpulan dan evaluasi informasi 

bahaya yang terkait dengan makanan di bawah pertimbangan untuk memutuskan 

yang signifikan dan harus ditangani dalam rencana HACCP (HACCP -Training 

Curriculum-5th-Ed. 2011). Analisis bahaya dilakukan pada tiap tahapan proses 

produksi surimi. Analisis bahaya pada proses produksi surimi dilakukan untuk 

mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab bahaya dan bahaya potensial yang 

ditimbulkan, kemudian mengkategorikan bahaya tersebut apakah termasuk 

biologi, kimia atau fisik dan menetapkan resiko atau signifikansi bahaya yang 

teridentifikasi serta menetapkan tindakan pencegahan.  

Bahaya dibedakan atas bahaya biologi (bakteri, kapang, khamir dan 

parasit) bahaya kimia (racun atau bahan yang tidak layak dikonsumsi dan 

terkontaminasi pada produk) dan bahaya fisik (potongan kerikil, rambut, kaki 
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serangga, potongan logam, potongan kayu dan sebagainya. Kontaminasi pada 

produk dapat disebabkan oleh kurangnya sanitasi dan hygiene. Berdasarkan SNI 

2694-2013 dalam penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, 

pendistribusian dan pemasaran surimi menggunakan wadah, cara dan alat yang 

sesuai sanitasi dan hygiene dalam unit pengolahan hasil perikanan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. Kontaminasi benda fisik asing dapat disebabkan oleh 

kelalaian pekerja selama proses pengangkutan bahan baku dan proses pengolahan. 

Analisis bahaya di PT Bintang Karya Laut dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.4.7  Penetapan Critical Control Point (CCP) 

Critical Control Point ditetapkan menggunakan pohon keputusan atau 

descision tree pada setiap alur proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku 

hingga penyimpanan produk akhir. Penetapan CCP pada proses produksi surimi di 

PT Bintang Karya Laut dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Sumber : PT Bintang Karya Laut 

Tabel 4.2 Penentuan CCP 
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Keterangan: *P1= Apakah ada tindakan pencegahan pada tahap ini atau tahap 

berikutnya terhadap bahaya yang teridentifikasi? 

*P2: Apakah tahap ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau 

mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya hingga tingkatan yang 

dapat diterima? 

*P3: Dapatkah kontaminasi bahaya terjadi melebihi tingkatan yang 

dapat diterima atau dapat meningkat hingga tingkatan yang tidak 

dapat diterima? 

*P4: Apakah tahap berikutnya dapat menghilangkan bahaya atau 

mengurangi keberadaannya hingga tingkatan yang dapat diterima 

 

Penerimaan bahan baku merupakan titik CCP karena kemungkinan 

terdapat bahaya yang tidak dapat di reduce pada tahapan selanjutnya. Bahaya 

tersebut meliputi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Bahaya fisik kemungkinan 

adalah adanya potongan jaring, kayu, krikil, dan bahan non ikan yang terbawa saat 

proses pengangkutan ikan di/dan dari pelabuhan menuju pabrik. Bahaya fisik ini 

dapat dihilangkan dengan pencucian bahan baku sebelum dilakukan pemotongan 

kepala. 

 Adapun bahanya kimia yaitu adanya kandungan logam berat yang 

terakumulasi didalam tubuh ikan yang berasal dari habitat tempat penangkapan 

ikan. Penanganannya apabila terdapat bahaya kimia pada bahan baku adalah 

dengan melakukan pengembalian bahan baku kepada supplier. Bahaya biologi 

pada bahan baku adalah adanya bakteri pathogen seperti bakteri Salmonela sp. 

Bahaya biologi ini dapat disebabkan oleh kontaminasi silang maupun suhu saat 

pengangkutan bahan baku dari pelabuhan menuju pabrik yang mengalami 

kenaikan sehingga mikroba tumbuh. 

 Tahap deteksi logam adalah CCP pada pengolahan produk surimi beku. 

Deteksi logam bertujuan untuk mencegah kontaminasi logam pada produk. 

Logam berukuran besar yang tertelan oleh konsumen dapat menyebabkan 
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gangguan kesehatan. Selain itu, kontaminasi logam juga menyebabkan produk 

ditolak oleh konsumen atau distributor.  

Kandungan logam yang di maksud seperti isi steples, peniti, jarum, atau 

karat pada peralatan seperti pisau yang kontak langsung dengan produk. 

Kandungan logam tidak dapat dihilangkan pada tahapan proses selanjutnya dan 

hanya dapat dilakukan pencegahan. Kandungan logam yang mungkin terdeteksi 

antara lain Fe, Se, dan Cu. Akan tetapi bekas las tidak dapat dideteksi dan akan 

dapat melewati mesin metal detector. Pendeteksian metal menggunakan mesin 

metal detector dengan cara surimi beku dimasukkan ke dalam conveyor yang 

melewati lorong dari metal detector per blok. Apabila terdapat metal pada produk, 

maka conveyor akan berhenti.  

4.4.8  Penetapan Batas Kritis (Critical Limit) 

Langkah selanjutnya penentuan batas kritis untuk masing-masing CCP, 

tindakan monitoring CCP, tindakan koreksi atas penyimpangan CCP dan catatan 

dokumentasi. Batas ini tidak boleh terlampaui karena sudah merupakan toleransi 

yang menjamin bahwa bahaya dapat dikontrol serta menjamin kemanan produk 

yang dihasilkan (Sarwono, 2007). Dewanti dan Hariyadi (2010) menambahkan 

bahwa batas kritis memisahkan antara hal aman dengan tidak aman. Batas kritis 

yang ditetapkan oleh PT Bintang Karya Laut dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 
Sumber : PT Bintang Karya Laut 

 

3 
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4.4.9  Penentuan Prosedur Monitoring 

Badan Standarisasi Nasional (1998) menjelaskan bahwa monitoring 

merupakan pengamatan terjadwal dari CCP yang dibandingkan terhadap batas 

kritisnya. (Dewanti dan Hariyadi, 2013) menambahkan bahwa prosedur 

pemantauan mencakup apa yang akan dipantau, siapa yang melakukan 

pemantauan, kapan dilakukan pemantauan, dan bagaimana melakukan 

pemantauan. 

Tindakan monitoring yang dapat dilakukan pada bagian penerimaan bahan 

baku yaitu dengan mengecek suhu ikan, menguji laboratorium untuk setiap bahan 

baku yang datang oleh staf Quality Control dan meminta surat hasil analisis 

laboratorium dari supplier yang menjelaskan bahan baku yang datang terbebas 

dari bakteri pathogen dan logam berat. Sedangkan pada metal detector yaitu 

dengan pengujian sensitivitas mesin detektor logam setiap sebelum proses dan 30 

menit sebelum di pakai oleh staf Quality Control.  

4.4.10  Tindakan Koreksi 

Berdasarkan Dewanti dan Hariyadi (2013) jika tindakan monitoring gagal 

maka tindakan koreksi berfungsi untuk menjamin produk pangan yang dihasilkan 

aman. Tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi adalah bahan baku akan 

dikembalikan ke supplier. Adapun pada metal detector yaitu surimi yang terdeksi 

mengandung fragmen logam dipisahkan dan dibongkar. Kemudian dilakukan 

pengambilan logam tersebut dan di proses ulang untuk masuk pasar lokal. Jika 

metal detector gagal mendeteksi keberadaan fragmen logam maka dilakukan 

kalibrasi atau perbaikan terhadap alat tersebut dengan cara pengecekan sensitifitas 
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alat sehingga fragmen logam yang melewati alat tersebut dapat terdeteksi 

keberadaannya. 

4.4.11  Tindakan Verifikasi 

Verifikasi dalam rencana HACCP adalah kegiatan-kegiatan yang 

menentukan validitas rencana HACCP dan menyatakan bahwa sistem operasi 

sesuai dengan rencana (National Advisory Committee on Microbiological Criteria 

for Foods, 1998). Verifikasi hanya dapat memberikan tambahan informasi untuk 

meyakinkan kembali kepada produsen bahwa penerapan HACCP akan 

menghasilkan produksi makanan yang aman (ILSI-Eropa, 1996). Prosedur 

verifikasi meliputi verifikasi internal dan eksternal. Verifikasi internal berupa 

tindakan peninjauan ulang yang dilakukan oleh pihak perusahaan sedangkan 

verifikasi eksternal biasanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Verifikasi 

internal di PT Bintang Karya Laut dilakukan oleh tim HACCP untuk memastikan 

bahwa proses telah sesuai dengan HACCP plan sedangkan verifikasi eksternal 

dilakukan satu tahun sekali yang dilakukan dengan mengajukan surat ke dinas 

terkait untuk mendapatkan sertifikasi.  

Prosedur verifikasi yang diterapkan di PT Bintang Karya Laut yaitu pada 

penerimaan bahan baku dilakukan pengecekan catatan jumlah dan asal bahan 

baku dan pengecekan hasil uji kandungan chemichal dan mikrobiologi bahan 

baku. Sedangkan pada metal detecting dengan pengecekan lembar monitoring 

metal detecting setiap haridan kalibrasi mesin detektor logam setiap satu jam 

sekali oleh staff QC.  
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4.4.12 Penetapan Dokumentasi dan Pencatatan 

Dokumen atau rekaman data adalah bukti tertulis bahwa suatu tindakan 

telah dilakukan. Dokumen disusun dengan menggunakan formulir/boring. 

Dokumentasi dan  pencatatan yang dilakukan di PT Bintang Karya laut antara lain 

dokumentasi tim HACCP, deskripsi produk, bagan alir proses, catatan monitoring 

semua tahapan proses mulai dari penerimaan bahan baku sampai penyimpanan 

produk akhir, catatan tindakan koreksi, catatan tindakan verifikasi, dan lain-lain. 

4.5 Penerapan Traceability 

Sistem traceability di PT Bintang Karya Laut dimulai sejak ikan diterima 

di bagian penerimaan luar dan ketika terdapat complain dari buyer. Kode 

traceability berupa deretan angka yang ditulis pada kertas label. Kode traceability 

menunjukkan nama/asal supplier, tanggal produksi, tanggal pengiriman, jenis 

bahan baku ikan dan berat/jumlah tiap jenis ikan dalam satu pengiriman (trip) 

bahan baku. Kode traceability menjadi identitas bahan baku saat mutunya 

diperiksa oleh petugas Quality Control (QC). Informasi mutu bahan baku ditulis 

dalam lembar penerimaan bahan baku dan surat penjelasan komplain. Lembar 

penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Lampiran 8. 

Label traceability ditentukan oleh staff divisi Production Planning 

Inventory Control Supervisior (PPIC). Kode traceability ditulis oleh petugas 

penerimaan luar pada label traceability. Label ditempelkan pada salah satu blong 

dari satu trip.  

Pada tahap pengemasan, surimi dikemas dalam plastic bening dari bahan 

polyethylene (PE) kemudian dimasukkan ke dalam master carton. Master carton 
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diberi stempel yang memiliki kode traceability 12 digit. Petugas pengemasan 

mencatat infromasi tentang produk yang telah dikemas. Pencatatan meliputi 

jumlah master carton, ukuran, jenis produk, tanggal, bacth produksi dan kode 

traceability. Produk dalam master carton ditransfer dan disimpan dalam gudang 

penyimpanan beku (cold storage).Kode traceability produk akhir terdiri dari 12 

angka atau digit. Angka pertama dan kedua mewakili tanggal produksi. Angka 

ketiga dan keempat menunjukkan bulan produksi. Angka kelima menunjukkan 

tahun produksi. Angka keenam hingga kedelapan kedelapan menunjukkan 

kodeproduk yang dibuat berdasarkan spesifikasinya. Angka kesembilan 

menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku. Angka ini 

berkisar dari nol hingga dua. Rancangan kode traceability ini dirancang untuk 

menghindari adanya duplikasi kode pada masing-masing MC (Master Carton). 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan produk surimi beku di PT. Bintang Karya Laut meliputi 

proses penerimaan bahan baku (receiving raw materia), penimbangan 

(weighing) I, pencucian (washing) I,  pemotongan kepala & penyiangan  

(deheading, and gutting), pencucian (washing) II, penimbangan (weighing) 

II, penghilangan sisik (scalling), penghancuran daging (meat separating), 

leaching I, leaching II, leaching III,  pengepresan (dehydrating), 

pencampuran (mixing), penimbangan akhir (final weighing), pencetakan dan 

pengemasan (forming and wrapping), pembekuan (freezing), metal detecting,  

packing dan  labeling,  penyimpanan  dalam cold storage. 

2. Penerapan HACCP pada produksi surimi di PT Bintang Karya Laut masih 

belum berjalan dengan baik yang disebabkan rendahnya sanitasi dan hygiene 

para karyawan pabrik dalam penerapan SSOP. Tahapan proses yang menjadi 

CCP  yaitu penerimaan bahan baku dan metal detecting. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah PT Bintang Karya Laut perlu 

memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai kedisiplinan pelaksanaan GMP 

dan SSOP kepada karyawan agar proses produksi surimi berjalan dengan baik. 

Perusahaan lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua tahapan proses yang 

menjadi CCP sehingga bahaya yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lokasi PT Bintang Karya Laut 

(Sumber:https://www.google.co.id/maps. Diakses 14 Juni 2016) 

 

Keterangan : 

                     = PT Bintang Karya Laut 

U 

B  T 
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Skala = 1:200 
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Lampiran 2. Lay Out  Proses PT. Bintang Karya Laut 
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Lampiran 3. Denah Lokasi PT Bintang Karya Laut  
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lampian 4. Struktur Organisasi PT. Bintang Karya Laut 
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Nama Produk Daging Ikan Lumat Beku (Surimi)  

 

Komposisi produk Surimi-Kurisi; Surimi-Mata Lebar; 

Surmi-Kapasan; Surimi-Kuniran; Surimi-Coklatan 

Karakterisasi 

produk 

Siap dimasak sebagai bahan baku produk olahan surimi 

Pengemasan Surimi dikemas dengan plastic dan karton kemudian diikat 

dengan tali 

sesuai dengan jenis ikan sebelum di tempatkan di ruang 

pendingin. 

- Surimi – Kurisi : Kantong Plastik Biru-Strapping Biru 

- Surimi – Mata Lebar : Kantong Plastik Merah-Strapping 

Merah 

- Surimi – Kapasan : Kantong Plastik Putih-Strapping Hitam 

- Surimi – Kuniran : Kantong Plastik Kuning-Strapping 

Kuning 

- Surimi – Coklatan : Kantong Plastik Hijau-Starpping Hijau 

Umur simpan 24 Bulan (-20 2°c) 

Kondisi 

penyimpanan 
Disimpan dalam Cold Storage (Suhu Cold Storage -20 2

0
C) 

Pelanggan/pembeli Untuk umum 

Labelling Jenis produk, Spesies, Berat bersih, dan Tanggal produksi 

Negara tujuan Singapore, Malaysia, taiwan, China, Thailand, Korea, Japan 

Lampiran 5. Deskripsi Produk 
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Lampiran 6.Alur Proses Produksi Surimi Beku 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya  (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya  (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya (Lanjutan 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Analisis Bahaya (Lanjutan) 
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Lampiran 8. Form Penerimaan Bahan Baku 
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Lampiran 9. Form Metal Detector 
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Lampiran 10. Form Pengadaan Air 
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Lampiran 11. Penanganan Critical Control Point (CCP)  
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Lampiran 12. Sertifikat Halal  
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Lampiran 13. Sertifikat SKP 
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Lampiran 14. Sertifikat HACCP 
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