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RINGKASAN 

CHRISTIAN DONOVAN PANDELAKI.  Identifikasi bahaya pada proses 

pengalengan rajungan (Portunus pelagicus) dalam penerapan HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point) di PT. Sumber Mina Bahari 

Rembang, Jawa Tengah. Dosen Pembimbing Prof.Dr.Hari Suprapto, 

Ir.,M.Agr. 

 Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan laut yang memiliki 

nilai jual cukup tinggi, dalam pemasarannya dapat dipasarkan dalam keadaan 

segar maupun olahan. Kesegaran produk perikanan (termasuk rajungan) 

merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan mutu suatu produk 

olahan. Dalam menjaga kesegaran dan keawetan daging rajungan dari 

pembusukan dalam jangka waktu tertentu dilakukan dengan cara pengolahan 

(pengalengan). Kontrol kualitas sangat penting pada proses  pengalengan. Tujuan 

dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui, mengerti, dan memahami 

identifikasi bahaya pada proses pengalengan rajungan. 

 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Jalan Raya Rembang-Tuban KM 

31 Ds. Sumber Sari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa tengah pada 

tanggal 12 Januari-12 Februari 2015 . metode kerja yang digunakan dalam 

Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan pengambilan data 

meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, partisipasi aktif dan studi pustaka. 

 Tahapan proses pengalengan dimulai dari penerimaan bahan baku daging 

rajungan di area penerimaan setiap hari, sortasi, penimbangan, pendeteksian 

logam, mixing (pencampuran), filling (pemasukan daging rajungan dalam kaleng), 

seaming (penutupan kaleng), pasteurisasi dengan suhu 86,1
0
C-88,1

0
C selama 140 

menit , chilling dengan suhu 0
0
C-3

0
C selama 120 menit, pengemasan, 

penyimpanan cold storage dengan suhu 0-2
0
C, pengangkutan (stuffing). 

 Identifikasi bahaya bahan baku dan bahan pendukung dilakukan dengan 

pengambilan sampel dan diuji di laboratorium. Kontrol kualitas proses dilakukan 

pengontrolan secara periodic dengan lebih menekankan pendekatan pada critical 

control point (CCP). Critical control point (CCP) adalah titik kritis dimana 

bahaya-bahaya fisika, kimia, dan biologi sering ditemui pada setiap proses 

pengalengan rajungan mulai dari penerimaan bahan baku, proses, hingga tahap 

produk akhir. 

 Kendala di perusahaan ini adalah kurangnya kontinuitas bahan baku 

dikarenakan bersifat musiman sehingga proses produksi tidak bisa berlangsung 
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dengan stabil sepanjang tahun. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam 

menanggulangi kendala tersebut ialah dengan menggunakan berbagai mini plant 

dari jawa hingga luar jawa. 
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SUMMARY 

CHRISTIAN DONOVAN PANDELAKI. Identification of danger to the 

process of canning rajungan (Portunus pelagicus) in the application of 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) in PT. Sumber Mina Bahari 

Rembang, Central Java . Supervisor Prof.Dr.Hari Suprapto, Ir.,M.Agr. 

 Rajungan is one of fisheries products of the sea that has the value of 

selling quite high , in omnipresence can be marketed in a state of fresh or 

processed. Freshness fisheries products (including rajungan) is one of the 

important thing in determining the quality of a the processed products .In 

maintaining freshness and durability of meat rajungan from decay in a particular 

period done by means of processing (canning). Identification danger very 

important to the process of canning. The purpose of the practice of roomy this 

work is to find, understand, and understand identification hazard on the process of 

canning rajungan . 

 Work is done on the broad highway km Rembang-Tuban 31 ds. The pollen 

kragan rembang district in central java by Januari 12
th 

until February 12
th

  date in 

2015. The method used in the practice of working field it is a descriptive with data 

are taking data, the primary and secondaryAdoption of the observation made by 

the way, interviews, active participation and the library.  

The canning process started from the raw material of meat rajungan 

revenue in the area every day , sorting , weighing , metal detection , mixing 

(mixing),(revenue filling of meat rajungan) in cans , the seaming (cans) , 

pasteurization with the temperature 86,10c-88,10c for 140 minutes , chilling with 

the temperature 0
0
C-3

0
C for 120 minutes , packaging , the storage of cold storage 

0-2
0
C with the temperature, transporting (stuffing).  

Identification danger of raw material and material advocates done with the 

sample collection and tested in the laboratory.Identification danger controlling 

proceedings are conducted periodically with more stressed closer look at a Critical 

Control Point (CCP). A Critical Control point (CCP) is a critical point where 

dangerous physics is that chemistry, and biological often found in any process of 

canning rajungan start of the receipt of the raw materials, process, to the stages of 

a finished product.  

Constraints in this company is the lack of continuity due to the seasonal 

nature of raw materials so that the production process can not take place with 

stable throughout the year. Efforts made in the company overcome these obstacles 

is to use a variety of mini plant outside Java to Java.
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I PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Indonesia memiliki sektor perikanan yang sangat potensial, serta 

berprospek dalam meningkatkan devisa. Salah satu sektor perikanan yang 

potensial adalah rajungan. Saat ini rajungan berada di peringkat ketiga sampai 

keempat dari total nilai ekspor produk perikanan setelah udang (46%), tuna (14%) 

dan rumput laut. Total nilai ekspor komoditas perikanan rajungan menyumbang 

lebih dari US$260 juta atau sekitar Rp. 2,47 triliun per tahun (Asosiasi 

Pengelolaan Rajungan Indonesia, 2012). 

Mengingat potensi rajungan yang sangat besar tersebut, menjadi sangat 

penting untuk mengembangkan industri pengolahan rajungan (Portunus 

pelagicus). Menurut Mizards (2008), rajungan telah lama diminati oleh 

masayarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena itu harganya 

relatif mahal. permintaan rajungan lebih tinggi datang dalam bentukan olahan, 

sehingga industri pengolahan rajungan menjadi sangat penting. 

Salah satu usaha pengolahan rajungan adalah pengalengan rajungan. 

merupakan jenis yang mempunyai nilai ekspor tinggi dalam bentuk rajungan beku 

atau di kemasan dalam kaleng (Anonim, 2004). Produk rajungan sangat diminati 

banyak Negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Hongkong, Korea 

Selatan, Taiwan, Malaysia dan Negara kawasan Uni Eropa (Kuncoro, 2012). 

Dalam pemenuhan permintaan pasar dunia tersebut, banyak ditemukan 

masalah-masalah yang berdampak vital, baik terhadap perusahaan, negara 
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pengekspor, bahkan negara pengimpor. Oleh karena itu, identifikasi bahaya pada 

pengalengan rajungan sangat perlu dalam penerapan HACCP. Menurut Suharna 

(2006) PMMT pada pengolahan hasil perikanan adalah suatu sistem manajemen 

mutu dalam rangkaian proses pengolahan hasil perikanan yang dalan 

penerapannya melibatkan keterpaduan atau koordinasi antara pihak pengolah dan 

aparat perikanan. Selain itu, agar produk mampu bersaing di pasar internasional 

baik mutu produk maupun jaminan keamanan konsumen maka harus ada 

equivalensi/harmonisasi sistem pengawasan mutu sesuai dengan sistem 

pengawasan mutu yang diterapkan oleh negara-negara importer tersebut (Nuryani, 

2006). 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengidentifikasi 

bahaya pada proses pengalengan rajungan dalam penerapan Hazard Analysis 

Critical Control Point (HACCP) dan untuk memperoleh tambahan ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam penerapan Hazard Analysis 

Critical Control Point (HACCP) di PT. Sumber Mina Bahari, Rembang, Jawa 

Tengah. 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari Praktek Kerja Lapang ini adalah menambah pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman dalam penerapan prinsip pertama Hazard Analysis 

Critical Control Point (HACCP) di perusahaan pengalengan rajungan; 

membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan dengan ilmu 
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pengetahuan yang diterapkan di lapangan dan menelaah persamaan dan perbedaan 

yang ada dan melatih mahasiswa untuk bekerja secara mandiri di lapangan dan 

melatih mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan 

yang nantinya akan ditekuninya apabila telah lulus. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1        Deskripsi Rajungan 

2.1.1     Klasifikasi 

  Klasifikasi lengkap dari Rajungan (Portunus pelagicus), menurut 

Suwignyo Mirzads (2009), adalah  sebagai berikut : 

Kingdom    : Animalia 

Filum         : Arthropoda 

Kelas         : Crustacea 

Sub Kelas  : Malacostraca 

Ordo          : Decapoda 

Famili        : Portunidae 

Genus        : Portunus 

Spesies      : Portunus pelagicus 

Di perairan Indonesia dijumpai ada 1.400 jenis. Jenis-jenis yang umum 

dijumpai di perairan Teluk Jakarta adalah rajungan (Portunus pelagicus) dan 

kepiting (Scylla serrata). Di antaranya yang berukuran cukup besar dan bisa 

dimakan adalah dari jenis Charybdis feriatus dan Thalamitta prymna (Anonim, 

2004). Morfologi rajungan (Portunus pelagicus) dapat dilihat pada gambar 1. 
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2.1.2      Morfologi 

 

 Gambar 1. Rajungan (Portunus pelagicus) 

 (Sumber : Akhmadi, 2006) 

 

Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau, di mana 

rajungan (Portunus pelagicus) memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan 

capit yang lebih panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada 

karapasnya. Duri akhir pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih 

runcing. Rajungan hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup 

pada kondisi tanpa air. Dengan melihat warna dari karapas dan jumlah duri pada 

karapasnya, maka dengan mudah dapat dibedakan dengan kepiting bakau (Kasry, 

1996 dalam Warta Penelitian Perikanan Indonesia, 2007).
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Rajungan bisa mencapai panjang 18 cm, capitnya kokoh, panjang dan 

berduri-duri. Pada hewan ini terlihat menyolok perbedaan antara jantan dan 

betina. (Suwignyo 1989).Warna rajungan jantan adalah dasar biru dengan bercak 

putih, sedangkan rajungan betina berwarna dasar hijau kotor dengan bercak putih 

kotor. Induk rajungan mempunyai capit yang lebih panjang dari kepiting bakau 

dan karapasnya memiliki duri sebanyak 9 buah yang terdapat pada sebelah kanan 

kiri mata. Bobot rajungan dapat mencapai 400 g dengan ukuran karapas sekitar 

300 mm (12 inchi). Ukuran rajungan antara yang jantan dan betina berbeda pada 

umur yang sama. Yang jantan lebih besar dan berwarna lebih cerah serta 

berpigmen biru terang, sedang yang betina berwarna sedikit lebih coklat (Cowan, 

1992). 

Rajungan mempunyai karapas berbentuk bulat pipih dengan warna yang 

sangat menarik. Ukuran karapas lebih besar ke arah samping dengan permukaan 

yang tidak terlalu jelas pembagian daerahnya. Sebelah kiri dan kanan karapasnya 

terdapat duri besar, jumlah duri sisi belakang matanya sebanyak 9, 6, 5 atau 4 dan 

antara matanya terdapat 4 buah duri besar. Rajungan mempunyai 5 pasang kaki 

jalan, yang pertama ukurannya cukup besar dan disebut capit yang berfungsi 

untuk memegang dan memasukkan makanan kedalam mulutnya. Sepasang kaki 

terakhir mengalami modifikasi menjadi alat renang yang ujungnya menjadi pipih 

dan membundar seperti dayung. Oleh sebab itu, rajungan digolongkan kedalam 

kepiting berenang (swimming crab) (Suwignyo, 1989). 
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Lovett (1981) in Hermanto (2004) mengatakan bahwa morfologi rajungan 

(Portunus pelagicus) hampir sama dengan kepiting. Perbedaan dicirikan dari duri 

akhir karapas pada rajungan yang relative lebih panjang dan lebih runcing. 

Karapas rajungan berbentuk bulat pipih dengan warna cerah putih kebiruan. 

2.1.3   Habitat dan Penyebaran rajungan 

Menurut nontji (1993), rajungan hidup pada habitat yang beraneka ragam 

yaitu pada pantai dengan dasar pasir, pasir lumpur, dan juga di laut terbuka. 

Rajungan biasanya juga hidup di dasar perairan sampai kedalaman 65 meter. 

Rajungan merupakan jenis kepiting perenang yang juga mendiami dasar lumpur 

berpasir sebagai tempat berlindung (Coleman, 1991). Kepiting rajungan dapat 

hidup pada berbagai habitat seperti pantai bersubstrat pasir, pasir berlumpur, pasir 

putih berlumpur bersama-sama rumput laut di selat-selat terbuka dan pulau-pulau 

berkarang (Moosa, 1981). Menurut Sakai dkk. (1983), sebagian besar kepiting 

rajungan hidup di laut dan menetap pada zona intertidal pada dasar perairan 

dangkal. 

2.1.4   Reproduksi Rajungan 

  Romimohtarto (1997) menyatakan bahwa musim pemijahan rajungan lebih 

mudah diamati daripada ikan. Hal ini dapat ditandai dengan terdapatnya telur-telur 

yang sudah dibuahi yang masih terbawa induknya yang melekat pada lipatan 

abdomen bersama pleopodanya. Musim pemijahan rajungan terjadi sepanjang 

tahun dengan puncaknya terjadi pada musim barat di bulan Desember, musim 
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peralihan pertama di bulan Maret, musim Timur di bulan Juli dan musim 

peralihan kedua di bulan September (Toro, 1981). 

Untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghasilkan keturunan 

(larva/anak) dapat dilihat dari jumlah telur yang dihasilkan oleh individu betina 

dalam suatu pemijahan. Sakai dkk. (1983) mengemukakan bahwa jumlah telur 

yang dihasilkan oleh rajungan bervariasi tergantung besarnya individu. Menurut 

Nontji (1986), seekor rajungan dapat menetaskan telurnya menjadi larva mencapai 

lebih dari sejuta ekor. 

2.1.5     Tingkah laku Rajungan 

        Pada umumnya bangsa kepitimg keluar dari tempat-tempat 

persembunyianya dan bergerak menuju tempat-tempat yang banyak mengandung 

makanan untuk mencari makan (nocturnal).oleh sebab itu waktu yang paling baik 

untuk mencari binatang-binatang tersebut ialah malam hari (LIPI, 1973). 

  Rajungan merupakan binatang yang aktif, namun ketika sedang tidak 

aktif atau dalam keadaan tidak melakukan pergerakan, rajungan akan diam di 

dasar perairan sampai kedalaman 35 meter dan hidup membenamkan diri dalam 

pasir di daerah pantai berlumpur, hutan bakau, batu karang tetapi sesekali dapat 

juga terlihat berenang dekat permukaan. Rajungan akan melakukan pergerakan 

atau migrasi ke perairan yang lebih dalam sesuai umur rajungan tersebut 

menyesuaikan diri pada suhu dan salinitas perairan (nontji, 1993). 
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         Tingkah laku rajungan (Portunus pelagicus) dipengaruhi faktor alami dan 

buatan. Faktor alami diantaranya perkembangan hidup, kebiasaan makan, 

pengaruh siklus bulan dan reproduksi. Sedangkan faktor buatan utama yang 

mempengaruhi tingkah laku rajungan adalah penggunaan umpan pada 

penangkapan rajungan dengan menggunakan crab poots (Fish 2000 in Pasisingi 

2011).  

2.1.6 Komposisi Kimia Daging Rajungan dan Pemanfaatan 

         Daging kepiting dan rajungan mempunyai nilai gizi yang tinggi. 

Berdasarkan kandungan lemaknya, hasil perikanan(termasuk kepiting dan 

rajungan) dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : golongan kandungan 

lemak rendah (kurang dari 2-3%), golongan berlemka medium (2-5%), dan 

golongan berlemak tinggi dengan kandungan lemak antara 6-20%. Rajungan 

(crab), oyster, udang, ikan mas, ekor kuning, lemuru, dan salmon termasuk dalam 

golongan berlemak medium (sedang) (Winarno, 1993). Komponen gizi daging 

rajungan dipengaruhi oleh musim, ukuran rajungan, kematangan gonad, suhu dan 

ketersediaan makanan (Sudhakar et al. 2009). 

          Komposisi proksimat daging kepiting dan rajungan antara jantan dan betina 

dapat dilihat pada tabel 1. Data tersebut menunjukkan bahwa kandungan protein 

dan lemak daging rajungan lebih tinggi daripada daging kepiting. 

               Rajungan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan bagi manusia dan 

sebagai salah satu sumber protein hewani. Rajungan biasanya tersedia dalam 

bentuk segar, beku, dan bentuk olahan daging rajungan dalam kaleng kaya akan 
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protein. Tangko dan Rangka (2009) menyatakan bahwa cangkang dan kepala 

rajungan dapat dibuat kitosan yang bisa berfungsi sebagai bahan pengawet. 

2.2     Proses Pengalengan Rajungan 

  Pengalengan rajungan merupakan suatu cara pengawetan bahan makanan 

yang dikemas secara hermitis dan kemudian disterilkan. Pada pengawetan pangan, 

secara teknis ada beberapa cara yang menggunakan prinsip mikrobiologis dengan 

mengurangi jumlah seminimal mungkin mikroorganisme pembusuk, mengurangi 

kontaminasi mikroorganisme, menciptakan suasana lingkungan yang tidak disukai 

oeh mikroorganisme dengan pemanasan dan radiasi. Pemusnahan mikroorganisme 

dengan pemanasan pada proses pengalengan pada perinsipnya menyebabkan 

denaturasi protein serta menonaktifkan enzim yang membantu proses 

metabolisme.  

2.3  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) atau analisis bahaya dan 

titik kendali kritis merupakan suatu sistem manajemen untuk melindungi makanan 

dari bahaya biologi, kimia, dan fisik. Sistem tersebut diterapkan sebagai upaya 

pencegahan terhadap bahaya yang diperkirakan dapat terjadi dan bukan 

merupakan reaksi dari munculnya bahaya. Jadi, sistem ini merupakan tindakan 

pencegahan sebelum bahaya muncul (Rusdin, 2013). 

Konsep HACCP diperkenalkan dan untuk pertama kali didiskusikan secara 

mendalam, dalam suatu konferensi oleh “National Food Protection” di Amerika 

Serikat tahun 1972. Adanya beberapa kasus keracunan dan adanya isu “food 
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safety” di negara maju, maka sejak tahun 1987 konsep HACCP berkembang dan 

banyak didiskusikan oleh para pengamat mutu ataupun pelaku pengawas mutu 

baik oleh birokrat maupun kalangan industri serta para ilmuwan (Dirjen 

Perikanan, 2000). 

Hazard Analysis adalah analisis bahaya atau kemungkianan adanya resiko 

bahaya yang tidak dapat diterima. Bahaya disini adalah segala macam aspek mata 

rantai produksi pangan yang tidak dapat diterima karena merupakan penyebab 

masalah keamanan pangan. Menurut Suklan (1998)  bahaya tersebut meliputi : 

1. Keberadaan yang tidak dikehendaki dari pencemar biologis, kimiawi atau 

fisik pada bahan mentah 

2. Pertumbuhan atau kelangsungan hidup mikroorganisme dan hasil 

perubahan kimiawi yang tidak dikehendaki misalnya nitrosamin pada 

produk jadi atau pada lingkungan produksi 

3. Kontaminasi atau kontaminasi silang (cross contamination) pada produk 

jadi atau pada lingkungan produksi. 

2.4     Identifikasi Bahaya 

Menurut Thaheer (2005), analisis bahaya merupakan suatu tindakan 

evaluasi secara sistematik pada makanan spesifik dan bahan baku atau ingredient 

untuk menentukan resiko dan merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada pada produk dan bahan-bahan yang 

digunakan. Untuk pembuatannya, analisa bahaya dilakukan dengan membuat 

diagram proses untuk menggambarkan urutan produksi, distribusi, kontaminasi 
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pertumbuhan dan ketahanan mikroorganisme yang dapat menyebabkan keracunan 

pangan.  

Dalam melakukan analisa bahaya, hal penting yang perlu dipertimbangkan 

yaitu mengenai semua kemungkinan bahaya yang ada pada bahan baku, bahan 

pembantu, setiap tahapan proses, penyimpanan produk dan distribusi, penyiapan 

akhir dan penggunaan oleh konsumen. Identifikasi harus memasukkan semua 

aspek operasi dalam lingkup sistem HACCP (Wahono, 2006). Saat melakukan 

analisa bahaya, hal-hal yang menyangkut keamanan pangan harus dibedakan 

dengan hal-hal yang menyangkut mutu. sehingga kata hazard yang digunakan ini 

hanya dibatasi untuk hal-hal yang menyangkut keamanan pangan.  

Terdapat tiga bahaya hazard yang dapat menyebabkan makanan menjadi 

tidak aman untuk dikonsumsi, yaitu hazard fisik, kimia, dan biologi. Bahaya fisik 

termasuk benda-benda seperti pecahan logam, gelas, batu yang dapat 

menimbulkan luka di mulut, gigi patah, tercekik ataupun luka pada saluran 

pencernaan. Bahaya kimia antara lain pestisida, zat pembersih, antibiotik, logam 

berat, dan bahan tambahan makanan. Bahaya biologi antara lain mikroba 

pathogen (parasit, bakteri), tanaman dan hewan beracun.  

Tiap-tiap pengawasan/studi harus memeriksa mikroorganisme tertentu, 

bahan kimia atau pencemar fisik yang mungkin mempengaruhi keamanan produk 

tertentu. Pengendalian dapat didefinisikan secara tepat dengan cara ini (Sudarmaji, 

2005).
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Menurut Wahono (2006), proses pelaksanaan analisa bahaya meliputi dua 

tahap yaitu :  

1. Tahap identifikasi bahaya  

Pada tahap ini dilakukan pengkajian ulang terhadap bahan-bahan yang 

digunakan dalam produk, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada 

setiap tahap dalam proses dan peralatan yang digunakan, produk akhir, 

metode penyimpanan dan pendistribusiannya.  

2. Penetapan kategori risiko bahaya  

Pada tahap ini, setiap potensi bahaya dievaluasi berdasarkan kriteria 

keparahan (severity) dari potensi bahaya dan kemungkinan atau peluang 

terjadinya (risk).  

Identifikasi dan analisa bahaya hanya dibatasi pada jasa yang disediakan, 

sebagai contoh, penyimpanan dingin atau beku, pengemasan dan pengangkutan. 

Menurut Purnomo (2004), aspek-aspek dalam identifikasi bahaya meliputi :  

1. Spesifikasi bahan baku dan ingredient, pengendalian proses pada 

tingkat proses pemasok dan lain-lain.  

2. Karakteristik produk antara produk akhir, spesifikasi instrinsik produk 

dan lain-lain.  

3.  Karakteristik proses yang digunakan termasuk jasa yang 

disubkontrakkan  

4. Program prasyarat termasuk aspek seperti : 
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a. Tata letak fasilitas, lini produksi, instalasi dan peralatan.  

b. Lokasi ruangan, jalur produksi (routing), penyimpanan dan 

pemisahan bahan baku, produk antara, produk akhir, ventilasi dan 

lain-lain.  

c. Proses produksi seperti pembelian, pembersihan, pengendalian 

hama, manajemen limbah, dan lain lain.  

d. Personel (termasuk pengaturan pengunjung dan pelayanan jasa dari 

luar seperti mekanik), hygiene, pengetahuan mengenai hygiene 

makanan, dan keamanan pangan, persyaratan untuk 

memberitahukan penyakit dan infeksi, dan lain-lain.  

Analisa bahaya pada titik pengendalian kritis tidak berarti menghasilkan 

semua masalah keamanan pangan namun memberikan informasi yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan bahaya yang masih ada, selanjutnya diserahkan 

kepada pihak manajemen untuk menggunakan informasi tersebut secara tepat.  

Dalam penyusunan rencana HACCP, identifikasi bahaya diperlukan untuk 

mengidentifikasi bahaya-bahaya yang sifatnya diperlukan upaya untuk 

penghilangan atau pengurangan sampai pada tingkat yang dapat diterima.  

Dengan demikian analisa bahaya harus dilakukan pada semua produk atau 

proses yang ada dan untuk setiap produk baru. Analisa bahaya merupakan prinsip 

HACCP yang pertama yang bermanfaat untuk membantu menghindari berbagai 

hal yang mungkin terlewatkan, dengan prosedur analisa bahaya ini tim HACCP 

akan  memiliki daftar potensial bahaya yang lengkap dan  realistis.
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2.5 Macam Bahaya 

 Keamanan pangan adalah kondisi atau upaya untuk menyediakan pangan 

yang bebas atau terkendali dari bahaya-bahaya (Hazard) yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan pada manusia. Bahaya dalam pangan bisa berasal dari bahan 

baku, air, peralatan, lingkungan, termasuk hewan di sekitar sarana produksi 

pangan, serta manusia yang menanganinya. (Ratih dan Hariyadi, 2013). 

2.5.1 Bahaya Biologi 

Menurut Ratih dan Hariyadi (2013), bahaya biologi yang utama adalah 

mikroorganisme yaitu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak 

dapat dilihat oleh mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil. Beberapa 

jenis mikroorganisme dalam pangan bersifat patogen, artinya dapat menyebabkan 

penyakit apabila pangan tersebut dikonsumsi. Bahaya mikrobiologi pada pangan 

terdiri dari virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Diantara keempat golongan 

bahaya biologi diatas, bakteri adalah kelompok yang paling banyak dilaporkan 

dan diketahui modusnya dalam menyebabkan penyebabkan penyakit melalui 

pangan. 

Bakteri penyebab penyakit bawaan pangan atau dikenal sebagai bakteri 

patogen bawaan pangan (foodborne pathogen) memiliki perilaku yang berbeda-

beda selama penanganan dan pengolahan pangan tergantung dari mampu tidaknya 

bakteri membentuk spora, bakteri membentuk toksin dalam pangan, bertahan atau 

bahkan tumbuh pada suhu dingin, tumbuh dalam kondisi tanpa oksigen atau 

sebaliknya (Ratih dan Hariyadi, 2013).
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Tabel 3. Bakteri penyebab infeksi 

Nama 

Bakteri 

Patogen 

Sifat Bakteri Nama Penyakit Sumber Pangan yang 

Pernah 

Menimbulka

n Outbreak 

Salmonella 

enteric, 

terdiri dari 

>2000 

serotipe 

Tidak tahan 

panas, tahan 

kekeringan 

 

Gastroenteritis 

(Salmonella non 

tifoid) 

Tifus (S. Typhi), 

Demam enteric 

(S. Paratyphi) 

Hewan, 

kotoran 

hewan, air 

yang 

tercemar 

Daging 

unggas, 

daging, telur 

tidak/kurang 

matang 

Tifus/paratifu

s : air 

E. coli 0157 

: H7, E. coli 

0104 : H4 

Tidak tahan 

panas, tahan 

asam, tahan 

pembekuan 

Diare berdarah, 

gagal ginjal, 

Gangguan 

syaraf 

Sapi, kotoran 

sapi 

Daging 

giling, 

hamburger, 

susu 

pasteurisasi, 

air, jus apel, 

bayam, dan 

selada siap 

makan 



           ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA             17 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG   IDENTIFIKASI BAHAYA PADA... CHRISTIAN DONOVAN  

Listeria 

monocytoge

nes 

Tidak tahan 

panas, Tahan 

suhu dingin   

( refrigerasi) 

Gejala flu pada 

orang dewasa, 

meningitis pada 

bayi 

Lingkungan, 

debu, tanah 

Salad kubis, 

keju lunak, 

selada 

Clostridium 

perfrigens 

Pembentuk 

spora, tahan 

panas 

Gastroenteritis Lingkungan, 

debu, tanah, 

kotoran 

manusia 

Daging 

matang, saus 

daging 

Sumber: Ratih dan Hariyadi (2013) 

2.5.2  Bahaya Kimia 

Bahaya kimia dalam pangan mencakup semua senyawa kimia yang ada 

dalam pangan yang dapat menyebabkan gangguan penyakit jika dikonsumsi 

dalam jumlah tertentu. Bahaya kimia dalam pangan mungkin memasuki rantai 

pangan selama produksi dan pemanenan, penanganan pengolahan maupun 

distribusinya. Kelompok bahaya ini dapat dikelompokkan dalam beberapa 

golongan, yaitu : 

2.5.2.1 Alergen 

Alergen adalah senyawa kimia (umumnya protein) dalam pangan yang 

merangsang respon imunologi pada individu tertentu. Apabila mengkonsumsi 

senyawa tersebut, individu mengalami reaksi yang memicu terbentuknya antibodi 

lgE pelepasan histamin dari sel mast. Hal ini dapat memicu reaksi alergi pada 
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kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan maupun sistemik yang dapat 

berakibat fatal. 

2.5.2.2 Residu Antibiotika dan Obat 

Antibiotika adalah senyawa kimia yang sering kali terdapat di lahan 

budidaya perairan. Chloramphenicol merupakan salah satu jenis antibiotik yang 

penggunaannya banyak dilakukan dalam budidaya udang sebagai akibat dari 

sistem pemeliharaan yang intensif untuk mencegah penyakit. Bahaya 

mengonsumsi bahan pangan yang masih terdapat residu antibiotika akan 

menyebabkan resistensi tubuh manusia terhadap bakteri sendiri.  

2.5.2.3 Logam Berat 

Senyawa kimia dari lingkungan dapat mencemari bahan baku dan 

tertinggal pada produk akhir. Logam berat seperti timbal (Pb), raksa atau merkuri 

(Hg), Kadmium (Cd) dapat memasuki lingkungan dari limbah industri yang 

dibuang secara tidak benar ke dalam perairan atau tanah. Merkuri dan timbal 

adalah toksin yang menyerang syaraf yang telah dilaporkan menyebabkan 

keracunan. Merkuri yang dibuang ke laut dapat mencemari produk-produk laut 

sementara timbal dapat berasal dari bahan bakar kendaraan atau asapnya yang 

mencemari produk pangan. 

2.5.3 Bahaya Fisik 

Bahaya fisik mencakup potongan kayu, plastik, tanah, batu, bagian 

serangga, logam, gelas, rambut, bulu mata, kaki serangga, dan juga dikenal 
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dengan sebutan “filth” yang mungkin terdapat pada produk pangan. Bahaya fisik 

tersebut mungkin dapat berasal dari bahan baku, peralatan, proses pengemasan, 

hewan, atau dari pekerja. Bahaya fisik dapat menyebabkan resiko merusak gigi, 

tersedak dan mungkin memerlukan tindakan medis untuk mengambilnya dari 

produk. Bahaya fisik juga dapat menurunkan estetika pangan. Pengendalian utama 

bahaya fisik dilakukan dengan sortasi, pencucian, pengayakan, magnet, separator, 

dan penggunaan metal detector (Ratih dan Hariyadi, 2013). 
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III   PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

3.1  Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di PT. Sumber Mina Bahari yang 

terletak di Jalan raya Rembang-tuban km. 31 Rembang, Jawa Tengah 59273. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2015 sampai 20 Februari 2015. 

3.2 Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini 

adalah dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data pada Praktek Kerja Lapang kali ini adalah dengan 

pengambilan data primer dan data sekunder yang didapat dengan beberapa metode 

dan cara pengamatan. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama 

yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Data primer ini dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi ke 
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lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi atau kejadian serta 

data-data mengenai informan (Nazir, 2011). Data primer yang diambil meliputi 

sumber dan kuantitas raw material, kapasitas produksi, jenis produksi, kapasitas 

cold storage, jenis dan jumlah unit mesin yang digunakan, serta data ekspor dan 

penjualan. 

a.  Observasi 

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek, 

atau kejadian yang sistemis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti (Sangadji, 2010). Dalam Praktek Kerja Lapang ini 

observasi dilakukan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan identifikasi 

bahaya  proses pengalengan rajungan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk kegiatan monitoring tersebut.  

b. Wawancara 

Wawancacara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2006). 

  Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada pembimbing 

lapangan mengenai latar belakang berdirinya PT. Sumber Mina Bahari Rembang, 

struktur organisasi, produksi, tenaga kerja, permodalan, pemasaran, permasalahan 

dan hambatan yang dihadapi untuk penentuan identifikasi bahaya dalam 
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penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada proses 

produksi pengalengan rajungan (Portunus pelagicus). 

c. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung di lapangan (Nazir, 2011). Dalam hal ini yang dilakukan adalah 

mengikuti setiap tahapan proses produksi sesuai instruksi, arahan dan pembagian 

dari instruktur lapangan meliputi sistem penerimaan raw material, proses 

pengolahan, pengalengan rajungan, prosedur ekspor serta monitoring penerapan 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung 

diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya (Nazir, 2011). Data sekunder 

digunakan peneliti untuk memberikan gambaran tambahan atau untuk proses lebih 

lanjut. Data ini dapat diperoleh dari data dokumentasi, lembaga penelitian, dinas 

perikanan, pustaka-pustaka, laporan-laporan pihak swasta, masyarakat dan pihak 

lain yang berhubungan dengan proses pengalengan rajungan (Portunus pelagicus) 

di PT Sumber Mina Bahari, Rembang , Jawa Tengah. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

      PT Sumber Mina bahari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perikanan dan didirikan pada tanggal 17 agustus 2013, tetapi mulai berproduksi 

pada tanggal 26 agustus 2013. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan yaitu pengolahan daging rajungan kaleng yang 

terdapat di daerah Rembang dan merupakan perusahaan tanam modal asing. Salah 

satu pemilik saham di perusahaan tersebut adalah bapak Frangky. PT Sumber 

Mina Bahari memiliki luas lahan sebesar 18.069 m
2.
 

      Perkembangan usaha PT Sumber Mina Bahari dari awal berdiri hingga saat ini 

mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perusahaan yang bergerak di bidang 

pengalengan rajungan ini hanya memiliki satu brand saja yaitu chicken of the sea. 

Pada awalnya, perusahaan ini hanya mengekspor rajungan kaleng sebanyak 1-2 

kontainer saja dalam satu bulan, namun saat ini mampu mengekspor 3-4 kontainer 

dalam waktu 1 bulan. 

4.1.2 Visi dan Misi 

      PT Sumber Mina Bahari mempunyai visi dan misi yang mendukung 

perusahaan menjadi salah satu perusahaan seafood terbaik di Indonesia maupun 

internasional. Adapun visi PT Sumber Mina Bahari yaitu, menjadi perusahaan 

seafood terbesar dan terbaik di dunia internasional.



             ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA          24 

PRAKTEK KERJA LAPANG   IDENTIFIKASI BAHAYA PADA...   CHRISTIAN DONOVAN 
 

      Visi tersebut didukung dengan adanya misi untuk membangun pabrik seafood 

yang mengikuti standar aturan keamana pangan (food safety regulation) baik 

nasional maupun internasional. 

4.1.3 Lokasi dan Tata Letak Geografis Perusahaan 

      PT Sumber Mina Bahari terletak di Jl. Raya Rembang-Tuban KM 31 Ds. 

Sumber Sari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa tengah. Pemilihan 

lokasi perusahaan  di kota Rembang sangatlah strategis karena terletak di tepi 

jalan raya (pantura). Berada di dekat pantai dan ± 2 km dari pelabuhan Rembang. 

Selain itu, lokasi perusahaan terletak jauh dari tempat pembuangan sampah dan 

terhindar dari daerah banjir. Berikut adalah batas-batas wilayah PT Sumber Mina 

Bahari : sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya , sebelah utara adalah laut, 

sebelah timur bersebelahan dengan PT. Central Pertiwi Bahari, dan di sebelah 

barat berbatasan dengan sungai. 

4.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi di PT. Sumber Mina Bahari adalah sebagai berikut: 

1. Stakeholder berada diurutan teratas yang berfungsi sebagai pemangku 

kepentingan utama, pemegang saham dan investor yang menanamkan 

modal dalam perusahaan. 

2. General Manager, berkedudukan sebagai direktur utama PT Sumber Mina 

Bahari dan bertanggung jawab untuk menentukan garis kebijakan umum 

dari program kerja perusahaan.  
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3. Executive Director, merupakan kedudukan yang berada dibawah general 

manager dan bertugas untuk membantu peran general manager serta 

bertanggung jawab atas kebijakan yang ada dalam suatu perusahaan. 

Executive Director membawahi plant manager yang merupakan pimpinan 

tertinggi di plant. Plant manager membawahi langsung manager pada 

setiap departemen. 

4. Departemen mechanical engineering atau technical, memiliki kewenangan 

untuk mengecek dan memperbaiki semua alat mesin mekanik pada proses 

produksi dan mengawasi mesin saat akan di jalankan. 

5. Tanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan 

pengawasan atas pelaksanaan produksi agar produk sesuai dengan 

spesifikasi dan standar mutu yang telah ditentukan. 

6. Departemen Ware House atau gudang, berwenang atas segala hal yang 

berhubungan dengan kegiatan yang bersifat umum baik yang berhubungan 

ke luar maupun dalam perusahaan. Selain itu departemen gudang juga 

bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang atau alat yang akan 

digunakan dalam proses produksi. 

7. Departemen area manager, bertanggung jawab atas keberlangsungan 

suplai daging dan menjaga supaya mutu daging yang dibeli memenuhi 

standar mutu. 

8. Departemen finance dan accounting, memiliki kewenangan untuk 

membuat laporan keuangan kepada atasan secara berkala mengenai 

penggunaan uang; mengendalikan budget pendapatan perusahaan sesuai 
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dengan hasil yang diharapkan; dan beranggung jawab atas penentuan 

biaya perusahaan seperti biaya administrasi. 

9. Departemen Quality Assurance, memiliki manager yang membawahi yaitu 

seorang asisten manager quality control dan kepala laboratorium sebagai 

ketua HACCP. Quality assurance memiliki kewenangan untuk 

memberikan keputusan atas jaminan mutu produk selama proses produksi 

yang terjadi. Sedangkan quality control bertanggung jawab sebagai 

pengendali dan penjamin mutu mulai dari raw material hingga menjadi 

finish product. 

10. Departemen import/ekspor, beranggung jawab untuk mengawasi dan 

mengatur proses ekspor. 

11. Departemen marketing . memiliki kewenangan dalam bidang pemasaran 

produk, kontrak dengan buyer, atau dengan kata lain bertanggung jawab 

sebagai promoter di PT Sumber Mins Bahari. 

12. Departemen purchasing raw material, bertanggung jawab untuk 

menangani pembelian dan pemesanan bahan baku kepada mini plant yang 

telah menjadi supplier perusahaan..  

13. Bagian laboratorium, memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian-

pengujian terhadap bahan baku maupun finish product. Pengujian yang 

dilakukan diantaranya adalah pengujian Chloramphenicol (CAP), 

pengujian sensori, serta pengujian mikrobiologi. 

14. Departemen administration manager, bertanggung jawab atas sumber 

daya manusia dalam mendukung kegiatan proses produksi dan pengaturan 
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keuangan di pabrik. Departemen administration manager terdiri dari HRD 

supervisor dan finance supervisor. 

 

4.3 Ketenagakerjaan 

 Tenaga kerja di PT Sumber Mina Bahari mayoritas adalah penduduk 

sekitar pabrik tetapi ada pula beberapa yang berasal dari luar daerah pabrik. 

Karyawan perusahaan tersebut berjumlah ±450 orang. Karyawan dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu karyawan kantor, security, office boy, dan karyawan untuk 

proses produksi.  

 Sistem kerja pada PT Sumber Mina Bahari mencakup sistem kerja umum 

dan sistem kerja giliran (shift). Hari senin sampai sabtu sistem kerja umum 

dimulai dar pikul 08.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam yaitu 

pukul 12.00-13.00 WIB, kecuali pada hari jumat waktu istirahat dimulai pukul 

11.30-13.00 WIB. Sistem kerja giliran (shift) hanya diberlakukan untuk bagian 

pasteurisasi, mechanical engineer dan satpam. 

4.4 Kapasitas Produksi dan Orientasi Pasar 

 PT. Sumber Mina Bahari merupakan perusahaan perikanan yang memiliki 

kegiatan usaha pokok industri pasteurisasi daging rajungan kaleng dengan 

kapasitas produksi ± 2 ton/hari, dengan penyimpanan finish  good dalam cold 

storage. Kapasitas cold storage sebanyak 500 master carton. Tujuan ekspor utama 

dari PT Sumber Mina Bahari adalah Amerika Serikat dengan Jenis produknya 

adalah Pasteurized Crabmeat 100%. 
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4.5 Sarana dan Prasarana Perusahaan 

4.5.1 Sarana 

 Sarana produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang 

kelancaran proses produksi di PT. Sumber Mina Bahari. Sarana produksi seperti 

peralatan produksi untuk efektifitas perusahaan. Sarana produksi yang dirancang 

dengan baik akan dapat membuat produksi lebih ekonomis dan meningkatkan 

keuntungan PT. Sumber Mina Bahari. Sarana dan prasarana produksi yang 

terdapat di PT Sumber Mina Mina Bahari adalah sebagai berikut: 

1. Bangunan pabrik 

 Bangunan pabrik merupakan sarana utama yang digunakan sebagai tempat 

produksi. Bangunan utama yang terdapat diproduksi PT. Sumber Mina Bahari 

terdiri dari kantor pusat, toilet, ruang sanitasi sebelum memasuki ruang produksi 

(toilet, tempat mencuci tangan, dan footbath), ruang produksi, gudang, mushola, 

tempat parkir, generator serta pos satpam. 

2. Peralatan produksi 

 Peralatan produksi yang digunakan pada PT. Sumber Mina Bahari terdiri 

dari:  

a) Meja proses 

 Meja proses terbuat dari bahan stainless steel yang memiliki sifat anti 

karat, permukaannya rata serta tidak menyerap air. Meja proses digunakan untuk 

kegiatan selama produksi, seperti penyortiran, penimbangan, penutupan kaleng, 

pengkodean, dan pengemasan. Meja ini berukuran 2x1 m dan berbentuk persegi 

panjang.
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b) Timbangan 

 Timbangan yang digunakan oleh PT. Sumber Mina Bahari adalah 

timbangan digital. Timbangan memiliki beberapa fungsi pada setiap proses yaitu  

digunakan sebagai penimbangan bahan baku yang tiba di ruang receiving, 

penimbangan setelah proses sortir  dan penimbangan setelah daging dimasukkan 

ke dalam kaleng (filling). Kapasitas timbangan digital ini adalah 1200 gram 

dengan ketelitian 0,1 gram. Terdapat 10 unit timbangan yang digunakan oleh PT. 

Sumber Mina Bahari. 

c) Batch (keranjang) 

 Batch (keranjang) yang terdapat di PT. Sumber Mina Bahari ada dua 

macam, yaitu yang terbuat dari plastik dan batch yang terbuat dari stainlees steel. 

Batch plastik digunakan dalam tahapan penerimaan sampai pengalengan. 

Sedangkan batch yang terbuat dari stainlees steel digunakan pada saat pasteurisasi 

dan pendinginan serta  memiliki ukuran 91 x 53 x 46 cm. 

d) Ember 

 Ember yang digunakan adalah ember yang berukuran besar dimana dapat 

menampung air sebanyak ± 60 liter. Ember berfungsi sebagai tempat penampung 

air untuk mencuci peralatan dan sebagai tempat toples yang kosong untuk dicuci 

diruang sanitasi peralatan. 

e) Nampan 

 Nampan yang digunakan selama proses terdiri dari dua macam yaitu 

nampan persegi panjang dan nampan bulat. Masing-masing berukuran 50 x 30 cm 

dan diameter 40 cm serta terbuat dari bahan plastik. Nampan digunakan sebagai 
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tempat daging rajungan saat sortasi, selain itu nampan juga digunakan sebagai 

tempat es pendingin daging. 

f) Baskom 

 Baskom, terbuat dari bahan plastik dan berbentuk bulat dengan diameter 

40 cm. Baskom digunakan saat proses pencampuran daging (mixing). Kapasitas 

baskom adalah 5-5,5 kg daging selain itu juga sebagai tempat pinset. 

g) Pinset 

 Pinset, terbuat dari bahan stainlees steel dan digunakan dalam proses 

sortasi. Pinset digunakan untuk mengambil material-material lain yang terdapat 

pada daging seperti shell, cangkang, dan kerikil. 

h) Ganco 

   Ganco, adalah alat yang digunakan untuk menarik es balok dan 

memindahkannya ke gudang penyimpanan es. Penggunaan ganco dapat 

mempermudah pekerja dalam menyalurkan es balok maupun curai selama proses 

berlangsung. 

i) Mesin penutup kaleng 

 Proses penutupan kaleng menggunakan sebuah mesin yang dinamakan 

double seamer machine. Double seamer mechine yang terdapat di PT. Sumber 

Mina Bahari berjumlah 3 unit, tetapi yang biasa digunakan hanya 2 unit. Bagian-

bagian dari double seamer mchine yaitu seaming cuck yang berfungsi sebagai 

penahan tutup kaleng dari tekanan first roll, second roll, lifter plate; first roll 

operation yang berfungsi membentuk lipatan bulat; second roll operation 
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berfungsi untuk merapikan bentuk lipatan kaleng serta lifter plate yang berfungsi 

untuk mendorong naiknya kaleng sehingga masuk diantara seaming cuck, first roll 

dan second roll; cover roll dan pedal injak. Penggunaan double seamer machine 

dilakukan berdasarkan instruksi kerja yang ada saat sebelum, selama dan setelah 

operasi. 

j) Mesin pengkodean 

  Mesin pengkodean yang digunakan oleh PT. Sumber Mina Bahari disebut 

dengan ink jet print. Mesin ini berfungsi untuk memberikan kode pada finish 

product yang telah melewati proses seaming. Bagian-bagian dari mesin ini adalah 

message set up, bagian ini berfungsi sebagai pengatur penampilan dan posisi dari 

massage pada permukaan produk. Line set up, berfungsi untuk memasukkan 

parameter dari production line (conveyor) ke printer sehingga kerja dari printer 

dan conveyor dapat selaras. Bagian terakhir disebut dengan printer set up, bagian 

ini berfungsi sebagai pengatur internal clock (jam dan tanggal). 

k) Tangki pasteurisasi 

 Tangki pasteurisasi yang digunakan terbuat dari stainless steel dengan 

ukuran 642 cm x 98 cm x 82 cm. PT Sumber Mina Bahari memiliki 3 unit tangki 

pasteurisasi dengan kapasitas 9 batch, dimana dalam 1 batch terdapat 80 kaleng. 

l) Tangki pendingin 

 Tangki pendingin yang digunakan terbuat dari stainlees steel dengan 

ukuran 642 cm x 98 cm x 82 cm dan berjumlah 3 unit. Kapasitas dari tangki 

pendingin ini sama dengan tangki pasteurisasi, yaitu 9 batch. 
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m) Mesin penghancur es 

 Mesin penghancur es berfungsi untuk menghancurkan es balok menjadi 

iceflakes. Mesin penghancur es terdari dari 2 bagian utama yaitu roll penggiling 

dan motor penggerak. Mesin ini berjumlah 1 unit dan terdapat di ice room. 

n) Master carton (MC) 

  Master Carton (MC) adalah kemasan sekunder yang berupa kardus dan 

digunakan untuk mengemas produk akhir. Master carton dilengkapi dengan label 

produk, label allergen dan kode produksi. 

o) Selotip 

Peralatan ini digunakan saat tahap pengemasan produk. Selotip digunakan untuk 

merekatkan kedua sisi master karton agar dapat tertutup dengan rapat 

p) Termometer  

      Thermometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ikan dan 

suhu ruangan. Masing-masing ruangan memiliki termometer sendiri. 

q) Alat deteksi logam (metal detector) 

Alat ini digunakan untuk mendeteksi kandungan logam pada hasil produksi. Metal 

detector dilengkapi dengan sensor yang dapat secara langsung mendeteksi logam.  

4.5.2 Prasarana 

 Prasarana yang digunakan untuk menunjang proses produksi adalah : 

1. Kantor berfugsi sebagai tempat untuk mengkoordinasikan segala yang 

berhubungan dengan proses produksi.
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2. Gudang SAPP (Sodium acid Pyro Phospate) berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan dan penimbangan SAPP sebelum digunakan untuk proses produksi. 

3. Male changing room, tempat ganti baju atau seragam proses pekerja yang 

hendak memasuki ruang proses. 

4. Female changing room, sebelum memasuki ruang produksi, pekerja wanita 

diwajibkan untuk mengganti atau menggunakan seragam kerja khusus di ruangan 

ini demi kebersihan dan kenyamanan. 

5. Ruang receiving, merupakan ruang penerimaan rajungan dari beberapa mini 

plant yang akan diproses dan juga sebagai tempat proses timbang dan pengecekan 

organoleptik. 

6. Ruang sanitasi, berfungsi sebgai tempat untuk mencuci toples dan nampan yang 

akan dan telah digunakan. 

7. Ruang es, ruangan ini digunakan untuk menerima pasokan es dari supplier dan 

memproses es balok menjadi serbuk es. Selain itu, juga sebagai tempat 

penyimpanan es balok dan iceflakes (serbuk es). 

8. Antheroom, ruang tempat penyimpanan sementara sebelum masuk ke cold 

storage atau ke container. 

9. Ruang cold storage, tempat penyimpanan bahan baku yang belum diproses dan 

produk jadi yang menunggu untuk loading. 

10. Departemen quality control, digunakan untuk menguji CAP, TPC, E.coli 
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4.6 Kegiatan Pengalengan Rajungan 

4.6.1 Pengadaan Bahan Baku 

 Bahan baku rajungan berasal dari beberapa mini plant yang ada di 

Indonesia seperti rembang, tuban, Cirebon, lamongan dan sekitarnya. Bahan baku 

yang diterima oleh PT Sumber Mina Bahari berupa daging rajungan yang telah 

dikemas dalam toples dengan kapasitas per blong 50 kg dan dalam plastik dengan 

kapasitas per blong 60-70 kg. 

  Bahan baku berupa daging rajungan yang berasal dari supplier dikirim ke 

pabrik menggunakan mobil pick up atau truk. Cara penyimpanan daging rajungan 

pada waktu pengiriman adalah dengan menyimpan daging dalam toples atau 

plastik dan diletakkan dalam box atau sterofoam. Suhu dalam box atau sterofoam 

harus tetap terjaga dengan menambahkan es batu di dalamnya. Menurut Ilyas 

(1988) dalam Ibrahim dan Nurcahya (2008) berpendapat bahwa perbandingan 

antara ikan dan es harus diperhatikan karena perbandingan yang tidak optimal 

yaitu jumlah ikan terlalu banyak dan es yang terlalu sedikit menyebabkan ikan 

cepat mengalami pembusukan. Pembongkaran ikan dilakukan secara hati-hati, 

penerapan suhu rendah dilakukan dengan pemberian es, dan dihindarkan dari 

panas matahari. 

4.6.2 Bahan Pendukung 

  Bahan pendukung merupakan bahan selain bahan baku yang memiliki 

keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. 

Adapun bahan baku pendukung dalam proses pengalengan rajungan di PT. 

Sumber Mina Bahari antara lain sebagai berikut : 
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1. Es 

   Es merupakan salah satu bahan pendukung yang memegang peranan 

penting dalam proses produksi. Es digunakan untuk mempertahankan suhu daging 

rajungan agar tetap di bawah 5
0
C. Es balok yang digunakan  dalam proses 

produksi berasal dari sebuah perusahaan es di daerah rembang yang telah 

memiliki sertifikat kelayakan produk es yang dihasilkan. Es balok yang telah 

diterima, akan dihancurkan lagi menjadi ice flskes (keping es) menggunakan 

mesin penghancur es.  

2. Klorin 

   Klorin merupakan desinfektan utama yang digunakan untuk mencuci 

peralatan yang digunakan selama proses produksi. Selain itu, juga digunakan 

untuk mensterilkan tangan dan kaki pekerja sebelum dan sesudah memasuki ruang 

produksi serta untuk mematikan bakteri pathogen selama proses pendinginan 

(cooling) berlangsung. Konsentrasi klorin yang digunakan pada masing-masing 

tahap berbeda. 

 Hal ini disebabkan karena masing-masing tahap mempunyai potensi 

pencemaran yang berbeda. semakin besar potensi pencemaran yang terjadi, 

semakin tinggi konsentrasi klorin yang digunakan pada masing-masing pencucian. 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (2002) menyatakan tujuan 

penambahan klorin untuk meningkatkan kualitas air pencucian. 

 Konsentrasi klorin pada tahap receiving sebesar 50 ppm digunakan untuk 

pencucian meja. Tahap sortasi konsentrasi klorin sebesar 50 ppm digunakan untuk 

pencucian meja dan 3 ppm untuk pencucian peralatan sortasi (pinset, nampan, dan 
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toples). Konsentrasi klorin 100 ppm digunakan untuk pencucian lantai, basket, 

dan pencucian peralatan akhir. Foot bath (pencucian sepatu boot) yang berada di 

depan pintu masuk produksi menggunakan klorin dengan konsentrasi sebesar 200 

ppm. 

3. Air 

 Air digunakan dalam setiap aktivitas pencucian. Aktivitas pencucian 

meliputi pencucian tangan, sepatu, lantai, peralatan dan segala perlengkapan 

produksi. Selain itu, juga digunakan selama proses pasteurisasi dan pendinginan 

(cooling). 

4. SAPP (Sodium Acid Pyroposphate ) 

 SAPP (Sodium Acid Pyroposphate) merupakan serbuk putih yang 

ditambahkan ke dalam daging rajungan untuk menjaga struktur dan warna daging. 

SAPP yang digunakan telah tersertifikasi food grade sehingga aman untuk 

ditambahkan ke dalam produk pangan. 

5. Bahan pengemas  

 Bahan pengemas yang digunakan untuk mengemas produk hasil proses di 

PT. Sumber Mina Bahari adalah kaleng, master carton (MC) dan lakban bening. 

Kaleng berfungsi sebagai kemasan primer yaitu kemasan yang berkontak 

langsung dengan produk (daging rajungan). Master carton (MC) berfungsi 

sebagai kemasan sekunder dan lakban berfungsi sebagai alat perekat master 

carton (MC). 
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4.6.3 Tahapan Proses Pengalengan 

A. Penerimaan Bahan Baku 

 Bahan baku yang diterima oleh PT. Sumber Mina Bahari berupa daging 

rajungan yang telah dikemas dalam toples dengan kapasitas per blong 50 kg dan 

daging rajungan yang dikemas dalam plastik dengan kapasitas per blong 60-70 kg 

daging. Kedatangan daging rajungan dilengkapi dengan surat jalan yang 

menyatakan jumlah daging yang dibawa. Setelah bahan baku datang, dilakukan 

pembongkaran daging rajungan dari atas truk secara hati-hati. Daging rajungan 

dalam Styrofoam dan box dari supplier segera dipindahkan ke keranjang yang 

sudah disiapkan dan ditata di bawahnya . 

 Setelah selesai dibongkar, petugas Quality Control mengecek suhu daging 

dengan menggunakan thermometer digital. Pengecekan suhu daging ini berfungsi 

untuk menjaga kualitas daging rajungan yang datang. Suhu daging ±3,30C. 

menurut Moeljanto (1992), suhu -10C sampai dengan 40C dapat menghambat 

aktivitas mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan. Jika 

suhu ikan lebih dari kisaran yang telah ditentukan maka segera dilakukan 

corrective action yaitu dengan menambahkan es. Penyimpanan pada suhu rendah 

dapat menghambat aktivitas mikroorganisme (Koswara, 2009).  

 Daging yang telah selesai diukur suhunya, kemudian ditimbang 

menggunakan timbangan digital. Penimbangan dilakukan dengan mengambil satu 

jenis daging dari setiap supplier. Hasil penimbangan dicatat dalam form 

penimbangan daging dan dicocokkan dengan form dari supplier yang berisi jenis 
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daging dan berat daging. Daging-daging yang telah ditimbang , dilanjutkan 

dengan pengujian organoleptik oleh petugas Quality Control untuk mengetahui 

tingkat kesegaran daging rajungan. Uji organoleptik meliputi bau, warna , 

kenampakan, tekstur, dan rasa. daging yang dapat diterima untuk diproses yaitu 

memiliki kenampakan utuh, beraroma spesifik khas rajungan segar, berwarna 

putih, berasa gurih dan bertekstur kompak serta tidak lunak. Klasifikasi tersebut 

mengacu pada Standar Nasional Indonesia. Daging yang memiliki kenampakan 

kusam dan berlendir, aroma asam dan busuk, berwarna tidak cemerlang, 

bertekstur lunak dan hancur maka akan di reject. Daging reject tersebut akan dip 

roses menjadi produk frozen dan dipasarkan di dalam negeri. 

 Daging rajungan yang telah mengalami proses di ruang receiving 

selanjutnya diambil sampel dari setiap jenis daging dan supplier untuk dilakukan 

pengujian chloramphenicol. Daging yang bebas dari chloramphenicol atau masih 

dalam batas standar maksimal yang ditentukan yaitu 0,20 ppb maka dilanjutkan 

pada proses sortasi. Pengujian chloramphenicol dilakukan setiap hari saat bahan 

baku tiba. 

 

Gambar 1. Pengambilan sampel daging rajungan  
(Sumber : PT. Sumber Mina Bahari, 2015)
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B. Sortasi (Sorting) 

 Proses sortasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Mina Bahari yaitu 

memisahkan daging dari benda-benda selain daging seperti shell (serpihan 

cangkang karapaks) dan foreign material. Adapun foreign material yang termasuk 

bahaya fisika,  yang di cek yaitu benda asing , terlihat secara kasat mata seperti 

kerikil, rambut, plastik, pasir, batu. Sortasi yang dilakukan juga untuk 

memisahkan jenis-jenis daging karena setiap jenis daging memiliki grade dan 

harga yang berbeda. Pada tahap sortasi ini diperlukan ketelitian dalam proses 

pengerjaannya, dikarenakan banyak sekali bahaya-bahaya fisika yang terdapat 

pada daging rajungan. Adapun juga ditemukan bahaya biologi yaitu 

ketidaksesuaian suhu dan cross contamination dari peralatan yang digunakan dan 

karyawan dapat mendukung pertumbuhan bakteri pathogen pada bahan baku yang 

menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Pada tahapan sortasi ini, adalah 

tahapan yang sangat penting karena proses sortasi reject daging sering kali terjadi, 

reject daging sering kali terjadi karena karyawan terlalu cepat dalam melakukan 

sortir daging, sehingga mengakibatkan daging menjadi hancur dan rusak. Proses 

sortasi di PT. Sumber Mina Bahari selalu menjaga suhu yang ada area proses 

sortasi agar reject daging tidak banyak terjadi serta kualitas daging tetap terjaga. 

Menurut Akhmadi (2006) sortir dilakukan terhadap semua jenis daging dengan 

memisahkan benda-benda selain daging seperti pecahan cangkang, insang, 

kotoran, telur maupun benda asing lainnya seperti kerikil, rambut dan potongan 

bagian tubuh serangga dari daging.  
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Gambar 2. Proses sortasi daging rajungan  
(Sumber : PT. Sumber Mina Bahari, 2015) 

C. Pencampuran (mixing) 

 Pada tahapan pencampuran daging dari supplier dengan supplier yang lain, 

mixing yang dilakukan di PT Sumber Mina Bahari bertujuan untuk menyetarakan 

kualitas daging rajungan, untuk mendapatkan campuran daging rajungan yang 

memiliki mutu seragam dan menghindari adanya produk dengan isi daging yang 

semua mutunya kurang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Akhmadi (2006) 

yang mengatakan bahwa mixing merupakan pencampuran daging rajungan dari 

satu pemasok dengan daging rajungan dari pemasok lain untuk memperoleh 

kualitas daging yang baik. Pencampuran daging tidak hanya berasal dari dua 

pemasok, tetapi terdapat lebih dari dua pemasok.  

 Mixing di PT Sumber Mina Bahari mencampurkan beberapa jenis daging 

untuk menjadi satu grade pada finish produk. Yaitu misalnya saja campuran 

daging backfin (pecahan jumbo), backfin (pecahan jumbo undersize), pecahan 

flower, menjadi satu finish produk dengan grade super lump. Kapasitas daging 

yang diterapkan di PT Sumber Mina Bahari dalam satu baskom mixing adalah 

sebanyak 4,5 kg untuk mengisi 10 kaleng dengan berat bersih daging perkaleng 
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sebesar 454 gr. Adapun jumlah pekerja yang terlibat dalam proses mixing  yaitu 

39 karyawan. Jenis bahaya-bahaya yang biasa ditemukan pada saat mixing yaitu 

rambut dari karyawan itu sendiri pada saat melakukan mixing. 

D. Pengisian daging ke dalam  kaleng (filling) 

 Pada proses filling, yaitu memasukan daging kedalam kaleng. 

Sebelumnya, daging yang telah mengalami proses pencampuran (mixing), 

dimasukan kedalam kaleng. Proses pengisian daging ke dalam kaleng yang 

dilakukan di PT Sumber Mina Bahari yaitu dilakukan dengan penambahan SAPP 

(Sodium Acid Pyrophosphate). Penambahan SAPP dilakukan sebanyak 2 kali 

yaitu pada bagian bawah setelah pemasukan daging grazing dan sebelum grazing 

bagian atas dengan total SAPP 1,3 gr atau 1,5 sendok takar. SAPP  berfungsi 

untuk mencegah terjadinya oksidasi yang ditandai dengan warna daging rajungan 

menjadi biru. Hal ini didukung dengan pendapat Akhmadi (2006) yang 

menyatakan bahwa SAPP berfungsi mencegah terjadinya reaksi Cu dan Fe yang 

terdapat pada lapisan kaleng dengan lemak pada daging rajungan. Cu dan Fe yang 

terdapat pada lapisan kaleng dapat sebagai katalis oksidasi lemak pada daging 

rajungan sehingga dapat mengkompleks dan merubah warna daging menjadi biru 

(bluing).  Adapun bahaya yang sering ditemukan pada tahap ini yaitu  bahaya 

fisik, seperti rambut dari karyawan yang bersangkutan. 

E.  Penimbangan Berat Bersih (final weighing) 

       Final weighing merupakan penimbangan akhir pada proses pengalengan. 

Penimbangan akhir dilakukan setelah kaleng terisi penuh oleh daging sesuai 

standar perusahaan. Penimbangan akhir dilakukan oleh pekerja dengan 
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menggunakan timbangan digital yang memiliki ketelitian 0,1 gram dengan 

kapasitas penimbangan 3000-15000 gram.  

       Sebelum dilakukan penimbangan, timbangan harus dikalibrasi terlebih 

dahulu. Kalibrasi pada timbangan digunakan untuk menjaga kesesuaian berat hasil 

penimbangan (Koswara, 2009). Berat bersih daging untuk setiap kaleng sebesar 

454 gram. Dengan setiap finish product jenis daging yang dikaleng yaitu colossal 

dengan berat bersih 454 gram berisi 40 pieces, jumbo berisi 90 pieces dan untuk 

jenis super lump, lump, backfin, special, clawmeat menyesuaikan takaran yang 

telah ditentukan dengan berat bersih 454 gram. 

F.  Penutupan Kaleng (seaming) 

       Setelah proses penimbangan selesai, dilanjutkan dengan proses penutupan 

kaleng (seaming). Penutupan kaleng merupakan salah satu proses penting karena 

jika penutupan kaleng tidak dilakukan secara baik dan benar maka memungkinkan 

terjadinya kebocoran saat pasteurisasi. Kebocoran kaleng ini akan mempengaruhi 

produk serta mempercepat daya awet produk.  

  Proses penutupan kaleng (seaming) dilakukan dengan menggunakan alat 

double seamer machine.  Sebelum dilakukan  proses penutupan kaleng, petugas 

Quality Control bertugas untuk memantau pengecekan kelayakan kaleng yang 

akan digunakan dengan cara mengambil 4 sampel dalam setiap per satu kode 

kaleng secara random. Pengecekan kaleng ini dilakukan setiap 2 jam sekali dan  

berdasarkan standar evaluasi pembongkaran kaleng yang telah ditetapkan seperti 

pada tabel 1. 
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Tabel 1. Standar evaluasi pembongkaran kaleng 

No. Pengukuran Standar yang digunakan 

1 Tinggi kaleng (can height) 77,80 – 78,20 

2 Ketebalan seam (seam thickness) 1,26 – 1,40 

3 Lebar seam (seam width) 2,85 – 3, 10 

4 Counter sink 3,20 – 3, 50 

5 Kait badan (body hook) 1,75 – 2,18 

6 Kait depan (cover hook) 1,80 – 2,20 

7 Actual overlap Minimal 1,1 

8 Percentage overlap Minimal 45 % 

9 Bebas kerut / free wrinkle Minimal 70 % 

(Quality Control PT. Sumber Mina Bahari, 2015) 

      Selain pengecekan kaleng, petugas Quality Control juga memantau pengujian 

double seamer machine yang dilakukan setiap 2 jam sekali. Apabila terjadi 

kesalahan pada proses penutupan kaleng maka proses akan dihentikan sebentar 

dan double seamer machine di setting ulang. 

 

G.  Pengkodean (coding)  

       Pengkodean adalah proses pemberian kode pada kaleng. Menurut 

Akhmadi (2006), pengkodean dilakukan setelah kaleng ditutup. Tujuan dari 

pengkodean adalah untuk mempermudah traceability (penelusuran) apabila terjadi 

masalah pada produk. Pemberian kode harus sesuai dengan kode produksi yang 

berlangsung dan posisi kode harus tepat dan jelas pada bagian bawah kaleng.
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      Kode yang dicantumkan pada bagian bawah kaleng terdiri dari kode Negara, 

kode plant, kode tanggal produksi, kode bulan produksi, kode tahun produksi, dan 

kode nomor kaleng. Sebagai contoh bentuk kode kaleng pada produk rajungan 

PT. Sumber Mina Bahari adalah sebagai berikut : 

34F / 15RM / 051 

Keterangan: 

34 : kode Negara 

D : kode plant PT. Sumber Mina Bahari 

15 : kode tanggal produksi 

R : kode bulan produksi (februari) 

M : kode tahun produksi (2014) 

51 : kode nomor kaleng 

 

H.  Pasteurisasi  

       Pasteurisasi adalah proses perebusan daging dalam kaleng dengan suhu 

86,1
0
C-88,1

0
C. Pasteurisasi dilakukan dengan cara memasukkan kaleng yang 

telah melalui tahap seaming ke dalam batch. Batch yang telah penuh akan 

dimasukkan ke dalam tangki pasteurisasi yang terbuat dari stainlees steel selama 

140 menit atau 2 jam 20 menit. Kapasitas dalam satu batch dapat menampung 80 

kaleng dan satu tangki pasteurisasi mampu menampung 9 batch, sehingga dalam 

satu kali proses pasteurisasi dapat memasak 720 kaleng dalam satu batch. 
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I.  Pendinginan (chilling) 

       Produk yang telah di pasteurisasi kemudian langsung didinginkan  dalam 

tangki pendinginan (chilling). Proses pendinginan  harus dilakukan secara cepat 

agar tidak merusak produk, mencegah terjadinya overcooking serta memperoleh 

keseragaman waktu dan suhu. Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan 

mengisi tangki pendinginan dengan air bersih dan es curai menggunakan 

perbandingan 20 % untuk air dan 80 % untuk es.  

J.  Pengemasan 

       Pengemasan produk rajungan kaleng menggunakan kemasan primer dan 

kemasan sekunder. Kemasan primer berupa kaleng yang terbuat dari bahan plat 

timah (tin plate). Tin plate memiliki sifat korosi yang rendah. Hal ini didukung 

dengan pendapat Sutrisno (2013) bahwa kemasan plat timah mempunyai daya 

tahan terhadap karat yang rendah tetapi daya tahannya terhadap reaksi-reaksi 

dengan bahan pangan yang dikemasnya lebih lambat dibanding baja. Sedangkan 

kemasan sekunder berupa master carton yang bersifat flexible dan tahan panas. 

Menurut Julianti dan Nurminah (2006), master carton bertujuan untuk melindungi 

produk akhir dari benturan, gesekan, dan memudahkan dalam transportasi. 

Pengemasan ini bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan selama proses 

penyimpanan dan pengangkutan. Rajungan kaleng dimasukkan dalam master 

carton yang dapat menampung 12 kaleng dengan ukuran 42 cm x 31,5 cm x 10,5 

cm. selanjutnya master carton dilekatkan dengan menggunakan lakban. 

      Pengisian kaleng dalam master carton untuk masing-masing jenis produk 

disesuaikan dengan label yang tertera pada master carton. Informasi yang tertera 
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pada label terdiri dari : nama produk, berat produk, tanggal produksi, nutrition 

facts, resep makanan, tanggal kadaluarsa, jenis produk dan label allergen. 

K.  Penyimpanan Beku (Cold Storage) 

       Rajungan kaleng yang telah dikemas disimpan dalam cold storage yang 

mampu menampung 5000 master carton. Produk diangkut oleh perkerja secara 

hati-hati agar tidak mengalami kerusakan. Penyusunan produk dalam cold storage 

dilakukan secara teratur menggunakan sistem FIFO (First in First Out) . Sebelum 

memasuki cold storage, terdapat ruang antheroom yang berfungsi untuk 

mencegah terjadinya kontak langsung dengan suhu udara luar, dan menjaga suhu 

ruang cold storage tetap stabil. 

      Suhu ruang pendingin (cold storage) berkisar 0-2
0
C. Bagian bawah cold 

storage dialasi dengan palet agar master carton tidak kotor dan tidak mengalami 

kerusakan.  

L.  Pemberangkatan (Stuffing) 

       Proses stuffing merupakan proses akhir dalam pengalengan rajungan. 

rajungan kaleng yang telah siap diekspor dimuat ke dalam container. Container 

yang digunakan memiliki kapasitas 17 ton atau sekitar 32000 master carton untuk 

satu kali pengiriman dan dilengkapi dengan mesin pendingin atau biasa disebut 

dengan refrigerated container yang berguna untuk menjaga suhu daging rajungan 

selama pengirimin. Suhu dalam container di setting -1,1
0
C.  

      Penyusunan dalam container dilakukan secara manual oleh pekerja dengan 

posisi master carton dibalik agar SAPP dalam kaleng dapat merata. Produk 

dibawa masuk ke container secara estafet dari satu pekerja ke pekerja yang lain. 
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Setelah itu, jenis dan jumlah produk yang dimuat dicacat oleh petugas gudang.  

Selain itu, petugas gudang juga bertanggung jawab untuk mencacat nomer 

container dan alamat tujuan ekspor. 

 

4.7 Identifikasi Bahaya 

4.7.1 Identifikasi Bahaya Fisika Produk Rajungan (Portunus pelagicus) 

 Di PT. Sumber Mina Bahari, bahaya fisik mencakup potongan kayu, 

plastik, tanah, batu, bagian serangga, logam, gelas, rambut, bulu mata, kaki 

serangga, dan juga dikenal dengan sebutan “filth” yang mungkin terdapat pada 

produk pangan. Bahaya fisik tersebut mungkin dapat berasal dari bahan baku, 

peralatan, proses pengemasan, hewan, atau dari pekerja. Bahaya fisik dapat 

menyebabkan resiko merusak gigi, tersedak dan mungkin memerlukan tindakan 

medis untuk mengambilnya dari produk. Bahaya fisik juga dapat menurunkan 

estetika pangan. Pengendalian utama bahaya fisik dilakukan dengan sortasi, 

pencucian, pengayakan, magnet, separator, dan penggunaan metal detector (Ratih 

dan Hariyadi, 2013).  Setiap tahapan pada proses pengalengan rajungan di PT. 

Sumber Mina Bahari ditunjukkan pada tabel 2. 
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Tabel 2. Identifikasi Bahaya Pada Setiap Tahapan 

(PT.Sumber Mina Bahari,2015) 

No Tahapan Proses Jenis Potensi 

Bahaya 

Potensi Bahaya 

1. Receiving Biologi Kemungkinan adanya bakteri patogen 

yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia yang disebabkan oleh suhu 

ruang yang tidak sesuai yaitu diatas 20
0 

C dan kontaminasi silang yang dilakukan 

oleh karyawan saat pengecekan awal.  

2. Sortir  Biologi Ketidaksesuaian suhu dan cross 

contamination dari peralatan yang 

digunakan dan karyawan dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri 

patogen pada bahan baku yang 

disebabkan gangguan kesehatan pada 

manusia.  

3.  Canning  a. Biologi 

 

 

b. Fisik 

a.Peningkatan suhu ruang (>10
0
 C) 

menyebabkan pertumbuhan bakteri 

patogen menjadi optimal. 

b.Ketidakakuratan metal detector dalam 

mendeteksi fragmen logam sehingga 

membahayakan bagi konsumen 

4. Seaming  a.Biologi 

 

 

b.Kimia 

a.Penutupan kaleng yang tidak sempurna 

menyebabkan adanya pertumbuhan 

bakteri patogen di dalam kaleng 

b.Penggunaan pelumas yang tidak 

memenuhi standar food safety dapat 

membahayakn kesehatan apabila 

menetes atau menempel pada produk. 

5. Pasteurisasi dan 

chilling 

Biologi Ketidaksesuaian suhu pada hot tank dan 

cool tank dapat menjadi penyebab 

terjadinya pertumbuhan bakteri patogen 

didalam produk yang dapat menggangu 

kesehatan manusia yang 

mengkonsumsinya.  

6. Cassing Biologi Suhu penyimpanan yang tidak sesuai 

dengan mendukung pertumbuhan bakteri 

pada produk akhir. 

7. Stock Biologi  Kemungkinan ada bakteri pathogen yang 

tumbuh akibat suhu penyimpanan yang 

tidak sesuai. 



             ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA          49 

PRAKTEK KERJA LAPANG   IDENTIFIKASI BAHAYA PADA...   CHRISTIAN DONOVAN 
 

4.7.2  Identifikasi Bahaya Kimia Produk Rajungan (Portunus pelagicus) 

 Bahaya kimia dalam pangan mencakup semua senyawa kimia yang ada 

dalam pangan yang dapat menyebabkan gangguan penyakit jika dikonsumsi 

dalam jumlah tertentu. Bahaya kimia dalam pangan mungkin memasuki rantai 

pangan selama produksi dan pemanenan, penanganan pengolahan maupun 

distribusinya. Kelompok bahaya ini dapat dikelompokkan dalam beberapa 

golongan, yaitu : 

4.7.2.2 Alergen 

 Alergen adalah senyawa kimia (umumnya protein) dalam pangan yang 

merangsang respon imunologi pada individu tertentu. Apabila mengkonsumsi 

senyawa tersebut, individu mengalami reaksi yang memicu terbentuknya antibodi 

lgE pelepasan histamin dari sel mast. Hal ini dapat memicu reaksi alergi pada 

kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan maupun sistemik yang dapat 

berakibat fatal. 

4.7.2.3 Residu Antibiotika dan Obat 

 Antibiotika adalah senyawa kimia yang sering kali terdapat di lahan 

budidaya perairan. Chloramphenicol merupakan salah satu jenis antibiotik yang 

penggunaannya banyak dilakukan dalam budidaya udang sebagai akibat dari 

sistem pemeliharaan yang intensif untuk mencegah penyakit. Bahaya 

mengonsumsi bahan pangan yang masih terdapat residu antibiotika akan 

menyebabkan resistensi tubuh manusia terhadap bakteri sendiri. 
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4.7.2.4 Logam Berat 

 Senyawa kimia dari lingkungan dapat mencemari bahan baku dan 

tertinggal pada produk akhir. Logam berat seperti timbal (Pb), raksa atau merkuri 

(Hg), Kadmium (Cd) dapat memasuki lingkungan dari limbah industri yang 

dibuang secara tidak benar ke dalam perairan atau tanah. Merkuri dan timbal 

adalah toksin yang menyerang syaraf yang telah dilaporkan menyebabkan 

keracunan. Merkuri yang dibuang ke laut dapat mencemari produk-produk laut 

sementara timbal dapat berasal dari bahan bakar kendaraan atau asapnya yang 

mencemari produk pangan.  

4.7.3 Identifikasi Bahaya Biologi Produk Rajungan (Portunus pelagicus) 

 Menurut Ratih dan Hariyadi (2013), bahaya biologi yang utama 

adalah mikroorganisme yaitu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang 

tidak dapat dilihat oleh mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil. 

Beberapa jenis mikroorganisme dalam pangan bersifat patogen, artinya dapat 

menyebabkan penyakit apabila pangan tersebut dikonsumsi. Bahaya mikrobiologi 

pada pangan terdiri dari virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Diantara keempat 

golongan bahaya biologi diatas, bakteri adalah kelompok yang paling banyak 

dilaporkan dan diketahui modusnya dalam menyebabkan penyebabkan penyakit 

melalui pangan. 

Bakteri penyebab penyakit bawaan pangan atau dikenal sebagai bakteri 

patogen bawaan pangan (foodborne pathogen) memiliki perilaku yang berbeda-

beda selama penanganan dan pengolahan pangan tergantung dari mampu tidaknya 
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bakteri membentuk spora, bakteri membentuk toksin dalam pangan, bertahan atau 

bahkan tumbuh pada suhu dingin, tumbuh dalam kondisi tanpa oksigen atau 

sebaliknya (Ratih dan Hariyadi, 2013).  

 Laboratorium PT. Sumber Mina Bahari menerapkan beberapa uji 

mikrobiologi yang bertujuan untuk mendetaksi beberapa mikroorganisme yang 

berbahaya terhadap produk makanan. Pengujian yang dilakukan antara lain TPC, 

Escheria coli, Coliform, Stapilococcus, dan Chlostridium botulinum. Pengujian 

mikrobiologi dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pengujian tidak hanya dilakukan 

di laboratorium PT. Sumber Mina Bahari saja tetapi juga dilakukan di 

Laboratorium Pembinaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang.  

 Standar pengujian bahan baku segar dan produk akhir berdasarkan standar 

mutu HACCP yang diterapkan di PT. Sumber Mina Bahari dapat dilihat pada 

tabel 3. berikut : 

Tabel 3. Standar pengujian  bahan baku 

Jenis uji Metode uji Satuan Standar mutu 

E. coli SNI ISO 9308-1-2010 MPN/g - 

ALT (TPC) SNI-01-2332-3-2006 CFU/g 5 x 10
4 

Coliform SNI ISO 9308-1-2010 MPN/g <3 

S. aureus SNI 2332.9-2011 CFU/g 1,0 x 10
2 

(Quality Control PT. Sumber Mina Bahari , 2015) 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sumber Mina Bahari adalah 

rajungan (Portunus pelagicus). Tahapan proses pengalengan rajungan dimulai 

dengan penerimaan bahan baku, sortasi, penimbangan (weighing), penutupan 

kaleng (seaming), pasteurisasi, chilling, pengemasan, penyimpanan dalam cold 

storage, dan pengangkutan (stuffing). 

Identifikasi Bahaya yang dilakukan di PT. Sumber Mina Bahari meliputi 

Identifikasi Bahaya Fisika, Identifikasi Bahaya Biologi, dan Identifikasi Bahaya 

Kimia. Identifikasi Bahaya yang dilakukan di PT. Sumber Mina Bahari dilakukan 

mulai dari penerimaan bahan baku, proses, sampai produk akhir.  

5.2 Saran 

1. Selama proses berlangsung, para pekerja harus mematuhi standart 

Operasional Procedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2.  Pengontrolan berkala terhadap penerapan sanitasi lingkungan dan gedung. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi 
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Lampiran 3. Peralatan Pekerja 

 
A. Nampan 

 
B. Timbangan Digital 

 

 

 
C. Batch (Keranjang) 

 

 
D. Pinset 

 
E. Gunting 

 
F. Ember air 
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G. Selotip 

 
 

H. Master Carton 

 

 
I. Double Seamer Machine 

 

 
J. bak pencucian toples 
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K. Metal Detector 

 
 

L. Thermometer Digital 

 
M. Cold Storage 
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Lampiran 4. Layout Ruang Produksi 
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Lampiran 5. Diagram Alir Pengalengan Rajungan 

Diagram Alir Pengalengan Rajungan 

Daging rajungan (receiving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksekusi (pra-sorting) 

penyortiran 

Eksekusi akhir (final 

excecution) 

Pencampuran (mixing) 

Pengisian (filling) + SAPP 

Penimbangan (weighing) 

Penutupan (seaming) 

Pengkodean (coding) 

Pasteurisasi (uap panas) 

Pendinginan (chilling) (es 

curai) 

Rajungan kaleng pasteurisasi 

Metal detector 
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Lampiran 6. Sertifikat yang di peroleh PT. Sumber Mina Bahari 
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Lampiran 7. Sertifikat Kelayakan 
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