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ABSTRAK 
 

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, 
salah satunya terkait rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab 
produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan.Produk tahu memiliki daya 
simpan yang singkat sehingga produsen dapat menambahkan bahan tambahan 
pangan. Teknologi pengolahan yang masih sederhana dan melibatkan tenaga kerja 
secara langsung dalam menjamah makanan, sehingga dalam setiap proses 
produksi tahu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu, mulai dari 
penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga produk siap didistribusikan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keamanan tahu pong ditinjau dari 
penggunaan bahan tambahan pangan dan penerapan HACCP "Pusat Tahu Pong" 
Jombang. 

Penelitian ini bersifat observasional deskriptif dengan desain cross 
sectional. Sampel penelitian ini adalah total populasi yaitu 32 pekerja penjamah 
makanan yang sesuai dengan kriteria inklusi, dan sampel bahan yang diuji yaitu 
air, dan tahu pong. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 
dan dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan penjamah 
makanan berkategori sedang (40,6%), sikap penjamah makanan sebagian besar 
berkategori cukup (53,1%), praktik higiene sanitasi penjamah makanan sebagian 
besar berkategori sedang (50,0%). Identifikasi titik kritis penerapan HACCP pada 
proses produksi tahu pong  yaitu tahap perendaman kedelai, pemasakan bubur 
kedelai, penyaringan, penggumpalan dengan asam cuka, pemotongan tahu, 
perendaman tahu pong dalam air, dan penyimpanan. 

Saran kepada industri rumah tangga tahu pong adalah memberikan pelatihan 
tentang higiene sanitasi makanan kepada penjamah makanan, memberikan arahan 
kepada penjamah makanan tentang pemakaian Alat Pelindung Diri, serta 
pemeriksaan laboratorium secara berkala terkait dengan kualitas kimia dan 
bakteriologis air, serta keamanan produk tahu pong yang dihasilkan. 
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