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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis penerapan HACCP dalam produksi 
makanan; (2) mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam penerapan HACCP pada 
warung makan di sekitar Universitas Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan unit analisis adalah unit usaha warung makan di sekitar Universitas 
Mataram. Daerah penelitian ditentukan secara purposive sampling. Penentuan jumlah 
responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode quota sampling dan pemilihan 
responden dilakukan secara accidental sampling. Jenis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif dan data kualitatif, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder dan 
analisis data dilakukan dengan metode skorsing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Warung makan di sekitar Universitas Mataram sudah mendekati kaidah pengolahan yang 
baik dan benar sesuai dengan penerapan HACCP dan relatif aman untuk dikonsumsi . 
Warung makan di sekitar Universitas Mataram perlu meningkatkan kaidah pengolahan 
yang baik dan benar khususnya dalam fasilitas sanitasi dan persiapan bahan; (2) 
Berdasarkan hasil wawancara masalah yang paling banyak dihadapi oleh pengelola 
warung makan disekitar Universitas Mataram adalah: (a) faktor internal yaitu kurangnya 
pengetahuan pengelola tentang penerapan HACCP; (b) faktor eksternal yaitu kurangnya 
tuntutan dari konsumen dalam penerapan HACCP. Berdasarkan hasil penelitian 
disarankan agar pengelola warung makan di sekitar Universitas Mataram sebaiknya lebih 
mengontrol dan memperhatikan kebersihan pada fasilitas sanitasi dan persiapan bahan 
serta perlu meningkatkan kebersihan dan kehigienitas dalam segala proses supaya 
keamanan pangan dapat terjamin. 
 
Kata kunci : HACCP (Hazard Analysis critical Control Point), GMP (Good Manufacturing 
Practices), Keamanan Pangan, Warung Makan 

 
ABSTRACT 

The aims of the research are: (1)analyze the application of  HACCP  on food 
production (2) indentificate the problems of  food  HACCP aplication deal with. This 
research is a kind of descriptive research on food stall in  Mataram University.The area is 
definited by using purposive sampling. The definited respondents quantity of this research 
done by using quota sampling and accedental sampling. The kind of data used are the 
primer and scunder , while data analysis done by using score method. The results of this 
research indicate that: (1) the food stall arround the Mataram University approaches the  
good processing  of HACCP rules aplication and it is secured to comsume. The food stall 
in Mataram University needs to increase the rules of good processing ,especially on the 
saniation facilities and the ingredients preparation. (2) Based on the interview result,the 
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problems appear  because of the food stall organizers arround the Mataram University are: 
(a) the internal factor is about the less  knowledge of the organizers about the HACCP 
aplication; (b) the external factor is about the less of demand of the consumen on HACCP 
aplication.Based on the research result suggests that the organizers should control and 
observe the cleanness of the sanitation facilities and the ingredients and increas the 
hygienic in every process for being secure consumtion. 

Keyword : HACCP (Hazard Analysis critical Control Point), GMP (Good Manufacturing 
Practices), food safety, food stall. 

PENDAHULUAN 

 Warung makan berkembang sangat pesat di Indonesia, termasuk di Kota 
Mataram yang merupakan Kota pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan 
perbelanjaan yang menjadi lokasi strategis perkembangan usaha warung makan. 
Berkembangnya usaha ini di daerah perkotaan terjadi karena adanya dorongan kebutuhan 
permintaan akan makanan yang siap saji termasuk di daerah sekitar Universitas mataram. 
Kebutuhan akan makanan oleh mahasiswa ataupun masyarakat di sekitar kampus tidak 
terlepas dari keamanan produk tersebut.Untuk mengasilkan produk aman dan berkualitas, 
setiap tahapan proses produksi dalam industri pangan harus mendapatkan perhatian 
khusus. Oleh karena itu dikembangkan suatu sistem jaminan keamanan pangan yang 
disebut HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Dalam penerapannya, HACCP 
erat hubungannya dengan GMP (Good Manufacturing Practices). Dimana GMP 
merupakan persyaratan awal dari HACCP. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan unit analisis usaha warung 
makan di sekitar Universitas Mataram, penentuan daerah sampel dengan purposive 
sampling yaitu Kota Mataram, berdasarkan keberadaan dari dimana Universitas Mataram 
itu berada. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan metode quota sampling dan 
pemilihan responden dilakukan secara accidental sampling. Jenis data yang digunakan 
adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sumber datanya adalah data primer dan data 
sekunder dan analisis data dilakukan dengan metode skorsing.  

 

Analisis Data 

1. Analisis data yang digunakan untuk menggambarkan alur keseluruhan proses 
produksi adalah tabulasi sederhana, sedangkan untuk mendeskripsikan proses 
produksi secara keseluruhan mulai dari penyediaan bahan baku hingga 
penanganan produk jadi mnggunakan analisis deskriptif. 

2. Analisis data terhadap parameter penilaian dilakukan dengan metode skorsing, 
yaitu pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing unsur-unsur penilaian 
GMP. Pemberian skor didasarkan pada kesesuaian unsur-unsur penilaian dengan 
standar GMP yang telah ada. Pengukuran skor atau bobot untuk setiap butir 
standar penilaian diberkan pada masing-masing indikator berkisar antara 0-1.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

 Umur responden pada warung makan di sekitar Universitas Mataram berada pada 
golongan umur produktif. Sebanyak 55% responden berumur 31-41 tahun. Jumlah responden 
perempuan pada warung makan di sekitar Universitas Mataram lebih banyak dibandingkan 
jumlah responden laki-laki yaitu sebanyak 65%. Tingkat pendidikan responden pada warung 
makan di sekitar Universitas Mataram terbanyak pada tingkat tamat SMA, yaitu sebanyak 13 
orang (65%), tamat SMP yaitu sebanyak 5 orang (25%) dan 2 orang (10%) berpendidikan di 
perguruan tinggi.  

Penerapan HACCP Pada Warung Makan di Sekitar Universitas Mataram 

 Berdasarkan hasil data yang ditemukan di lapangan dapat dilihat bahwa penerapan 
HACCP pada warung makan di sekitar Universitas Mataram mencakup komponen sarana dan 
prasarana, fasilitas sanitasi, alat produksi, persiapan bahan, proses produksi dan personal 
higiene. 

1. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana produksi meliputi lokasi dan lingkungan di sekitar tempat 
produksi, bangunan, tata ruang dan kelengkapan-kelengkapan bangunan lainnya. Bangunan 
yang dimaksud disini adalah tempat dimana dilakukannya keseluruhan kegiatan produksi yang 
berkaitan dengan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga 
penyimpanan hasil produksi. Karena menjadi tempat berlangsungnya proses produksi maka 
bangunan yang dimiliki harus luas, cukup kuat dan nyaman. Selain itu kondisi di sekitar tempat 
produksi juga harus mendukung dengan keadaan yang bersih, tertata rapi dan tidak berdekatan 
dengan aktivitas lain yang dapat menyebabkan kontaminasi seperti tempat pembuangan 
sampah, penampungan plastik dan kaleng bekas serta kegiatan lainnya. Hasil penilaian 
terhadap fasilitas sarana dan prasarana usaha warung makan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penilaian Sarana dan Prasaran Pada Warung Makan di Sekitar Universitas Mataram 
Tahun 2018 

No Uraian Skor rata-rata 
Kriteria 

GMP 

  Lokasi dan Bangunan     

1 

Lokasi :  5.20  ms 

Tidak berada pada arah angin dari sumber 
pencemaran (asap, debu, bau) & cemaran lainnya 5.20 ms 

Berjarak ± 500 m dari tempat pembuangan 
sampah 5.20 ms 

2 

Bangunan :  4.66 ms 

Terpisah dari ruang yang lainnya 5.45 ms 

Kokoh/kuat/permanen 4.45 ks 

Rapat serangga 4.30 ks 

Rapat tikus 4.45 ks 
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No Uraian Skor rata-rata 
Kriteria 

GMP 

3 

Pembagian ruang :  5.48 ms 

Ada dapur 8.85 s 

Ada toilet 3.75 ks 

Ada gudang bahan makanan 3.85 ks 

4 

Lantai :  4.70 ms 

Bersih 5.15 ms 

Kedap air 4.75 ms 

Tidak licin 4.50 ms 

Rata 4.60 ms 

Kering 4.50 ms 

5 

Dinding :  4.93 ms 

Kedap air 5.10 ms 

Rata 4.90 ms 

Bersih 4.80 ms 

6 

Ventilasi :  3.82 ks 

Tersedia dan berfungsi baik 3.70 ks 

Intensitas cahaya 10 fc 3.95 ks 

Cukup menjamin rasa nyaman 3.80 ks 

7 

Pencahayaan/penerangan : 4.55 ms 

Tersebar merata disetiap ruangan 4.55 ms 

Intensitas cahaya 10 fc 4.70 ms 

Tidak menyilaukan 4.40 ks 

8 

Atap : 4.58  ms 

Tidak menjadi sarang tikus dan serangga 4.85 ms 

Tidak bocor 4.20 ks 

Cukup landai 4.70 ms 

9 

Langit-langit :   4.42 ks 

Tinggi minimal 2,4 m 5.10 ms 

Rata dan bersih 4.40 ks 

Tidak terdapat lubang-lubang 3.75 ks 

10 

Pintu :     5.03 ms 

Rapat serangga dan tikus 5.10 ms 

Menutup dengan baik dan membuka arah 5.00 ms 

Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah  
dibersihkan 5.00 ms 

 
Total 151                 4.74 ms 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Tabel 1 menunjukkan gambaran sarana dan prasarana produksi yang ada seperti 
kondisi lokasi dan bangunan, tata ruang, maupun kelengkapan bangunan lainnya (lantai, 
ventilasi, atap dan langit-langit) belum melakukan sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan. 
Sebagian besar bangunan yang ada pada warung makan masih banyak ditemukan 
ketidaksesuaian seperti rapat serangga dan tikus. Untuk pembagian ruang, hanya sebagaian 
kecil warung makan yang mempunyai toilet yang memenuhi persyaratan dan gudang bahan 
makanan. Selain itu juga lantai dan dinding  masih bersudut mati dan tidak kedap air. Sebagian 
besar dinding bangunan tempat produksi masih berbahan tembok sehingga dapat menyerap air 
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yang akan mengakibatkan kontaminasi terhadap produk. Ketidaksesuaian lainnya masih bisa 
ditemukan pada warung makan di sekitar Universitas Mataram seperti bagian dapurnya tertutup 
dan tidak ditemukan ventilasi di dalamnya. Akibatnya asap yang berasal dari proses 
pemasakan tidak dapat bersirkulasi keluar warung. Hal ini tentu saja akan menyebabkan 
kondisi yang tidak nyaman bagi pengelola warung di dalamnya. Selain itu untuk bagian langit-
langit dan atap bangunan, warung makan hanya melakukan sebagian kecil dari persyaratan. 
Pada langit-langit ditemukan banyak terdapat lubang-lubang dan sarang laba-laba yang 
menempel yang membuat menjadi tidak bersih. Atap yang digunakan oleh sebagian besar 
warung makan adalah seng yang di palang dengan kayu sehingga sulit untuk di bersihkan dan 
terdapat bagian yang bocor pada titik-titik tertentu yang akan dapat mengganggu kegiatan 
produksi terutama ketika hujan. 

2. Fasilitas Sanitasi 

 Agar pada saat melakukan pengolahan makanan dan minuman tidak terjadi 
pencemaran, maka diperlukan fasilitas sanitasi pengolahan makanan yang memenuhi syarat 
kesehatan. Fasilitas sanitasi ini meliputi penyediaan air bersih, toilet, tempat cuci tangan, 
tempat cuci bahan makanan, tempat cuci peralatan, alat mencegah masuknya serangga dan 
tikus, dapur dan gudang bahan makanan. 
 
Tabel 2. Penilaian Fasilitas Sanitasi Pada Warung Makan di  Sekitar Universitas Mataram 

Tahun 2018 

No Uraian Skor rata-rata 
Kriteria 

GMP 

  FASILITAS SANITASI     

1 

Air bersih :  5.17 ms 

Jumlah mencukupi 5.00 ms 

Tidak berbau, tidak berasa dan tidak 
berwarna 5.25 ms 

Kadar kimia tidak melebihi nilai ambang 
batas 5.25 ms 

2 

Pembuangan air limbah :  4.50 ms 

Air limbah mengalir dengan lancar 4.30 ks 

Saluran kedap air 4.60 ms 

Saluran tertutup 4.60 ms 

3 

Toilet :  1.85 ks 

Bersih 1.95 ks 

Letaknya tidak berhubungan langsung 
dengan dapur/ruang makan 2.10 ks 

Tersedia air bersih yang cukup 2.10 ks 

Tersedia sabun 1.25 ts 
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No Uraian Skor rata-rata 
Kriteria 

GMP 

  FASILITAS SANITASI     

4 

Tempat sampah :  4.15 ks 

Sampah diangkut 24 jam 6.10 ms 

Disetiap ruang penghasil sampah tersedia 
tempat sampah 3.05 ks 

Dibuat dari bahan kedap air dan mempunyai 
tutup 3.30 ks 

5 

Tempat cuci tangan :  1.85 ks 

Tersedia air cuci tangan yang mencukupi 2.30 ks 

Tersedia sabun dan lap 1.85 ks 

Jumlahnya cukup untuk 
pengunjung/karyawan 1.40 ts 

6 

Tempat mencuci peralatan :  5.40 ms 

Tersedia air yang cukup memadai 5.65 ms 

Terbuat dari bahan yang kuat, aman dan 
halus 5.20 ms 

Terdiri dari tiga bak pencuci 5.35 ms 

7 

Tempat mencuci bahan makanan : 5.28 ms 

Tersedia air pencuci yang cukup 5.60 ms 

Terbuat dari bahan yang kuat, aman dan 
halus 5.40 ms 

Air pencuci yang dipakai mengandung larutan 
hama 4.85 ms 

8 

Peralatan untuk mencegah masuknya 
serangga dan tikus :  2.33 ks 

Setiap lubang ventilasi dipasang kawat dan 
kasa serangga 2.25 ks 

Setiap lubang ventilasi dipasang terali tikus 2.00 ks 

Tempat tendon air mempunyai tutup dan 
bebas jentik nyamuk 2.75 ks 

9 

Dapur :  5.48 ms 

Bersih 5.90 ms 

Ada fasilitas penyimpanan makanan dingin 
(kulkas, freezer) 8.40 ms 

Ukuran dapur cukup memadai 4.65 ms 

Ada cerobong asap 2.95 ks 

10 

Gudang bahan makanan :  2.25 ks 

Tidak terdapat bahan lain selain bahan 
makanan 1.85 ks 

Kapasitas gudang cukup memadai 2.40 ks 

Rapat serangga dan tikus 2.50 ks 

 
Total 122.10                    3.83 ks 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 
 
 Pada Tabel 2 air yang digunakan untuk proses produksi sudah mendekati persyaratan 
yang telah ditetapkan. Sebagian besar warung makan menggunakan air PDAM yang secara 
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fisik tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, secara kimia tidak mengandung bahan-bahan 
beracun dan kadar kimia tidak melebihi nilai ambang batas. Ketidaksesuaian lain dapat 
ditemukan pada toilet. Untuk toilet warung makan hanya melakukan sebagian kecil dari 
persyaratan. Toilet yang dimiliki berhubungan langsung dengan pintu dapur yang nantinya 
dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi silang antara mikroba dari toilet dengan bahan 
yang sedang diolah di dapur. Selain itu juga untuk fasilitas tempat sampah, warung makan 
hanya melakukan sebagian kecil dari persyaratan. Umumnya warung makan hanya memiliki 
satu buah tempat sampah yang diletakkan di dekat area pemasakan. Sampah tersebut 
umumnya ditampung selama seharian dan baru dibuang sore harinya atau menjelang tutupnya 
warung tersebut. Ketidaksesuaian lainnya yang dapat ditemukan pada warung makan yaitu 
pada tempat pencucian tangan dan penyimpanan peralatan. Hampir tidak pernah ditemukan 
fasilitas khusus untuk mencuci tangan, baik bagi pengelola masakan maupun pengunjung. 
Pengunjung yang meminta biasanya diberikan mangkuk berisi air untuk cuci tangan. Jika tidak, 
pengunjung akan mencuci tangan mereka pada tempat mencuci peralatan, seperti halnya yang 
dilakukan pengolah masakan serta tidak tersedia sabun dan lap untuk mencuci tangan. 
Sebagian besar warung makan juga menemukan kendala untuk tempat penyimpanan 
peralatan. Untuk penyimpanan peralatan, keterbatasan warung makan yang tidak memiliki 
cukup banyak ruang dan tempat menyebabkan mereka tidak dapat menyimpan peralatan dalam 
tempat yang layak. Hal lain yang juga perlu di perhatikan yaitu penanganan tikus dan serangga. 
Untuk penanganan tikus dan serangga warung makan di sekitar Universitas Mataram hanya 
melakukan sebagian kecil dari persyaratan. Pengelola warung makan umumnya juga tidak 
memiliki fasilitas khusus untuk menangani tikus dan serangga. Pengelola warung makan 
umunya membiarkan tikus-tikus tersebut berkeliaran daripada memberikan racun untuk 
membasminya. Ketidaksesuaian selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan yaitu adanya 
gudang bahan makanan. Pada gudang bahan makanan, warung makan di sekitar Universitas 
Mataram hanya melakukan sebagian kecil dari persyaratan. Gudang bahan makanan yang 
dimiliki kapasitasnya belum memadai dan juga selain bahan makanan terdapat bahan lain 
seperti sabun colek, pembersih lantai dan pembasmi serangga juga bisa ditemukan. Hal ini 
dapat menyebabkan pencemaran oleh bahan kimia terhadap bahan baku yang akan berbahaya 
bagi kesehatan apabila dikonsumsi. 

3. Alat produksi 

 Peralatan yang digunakan untuk proses pengolahan harus selalu baik dan bersih. 
Semua peralatan yang kontak langsung dengan makanan harus terbuat dari bahan yang tidak 
beracun, tidak berbau, tidak berasa, tidak mudah mengalami korosi, serta dapat dengan mudah 
untuk dibersihkan. Permukaan peralatan tersebut harus halus, tidak berlubang dan tidak 
bercelah. Bahan yang cocok untuk peralatan pengolahan adalah stainless steel, kayu sintetis 
dan plastik.  Penggunaan kayu dan bahan lain yang menyebabkannya sulit untuk dibersihkan 
harus dihindari, meskipun penggunaan bahan tersebut bukan merupakan sumber kontaminasi. 
Penggunaan peralatan yang terbuat dari besi yang dapat berkarat seharusnya juga dihindari 
(Jenie, 2008). 
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Tabel 3. Penilaian Ketentuan Alat Produksi Pada Warung Makan di Sekitar Universitas     
Mataram Tahun 2018 

No Komponen Skor rata-rata Kriteria GMP 

 Ketentuan Peralatan  4.81 ms 

1 

Cara pencucian, pengeringan & 
penyimpanan peralatan memenuhi 
persyaratan agar selalu dalam 
keadaan bersih 

5.55 ms 

Peralatan yang digunakan mudah 
dibersihkan 

5.30 ms 

Peralatan makanan mentah & jadi 
mudah dibersihkan 

5.40 ms 

Terbuat dari bahan yang tidak larut 
dalam makanan 

5.00 ms 

 Total 19.25                            4.81 ms 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

Pada tabel 3 untuk alat produksi warung makan di sekitar Universitas Mataram telah 
melakukan sebagian besar dari persyaratan yang ditetapkan. Pengelola warung makan 
sebagian besar menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan kayu, plastik, stainless steel 
dan adapula sebagian yang menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan besi. Penggunaan 
peralatan untuk makanan matang juga tidak dipisahkan dengan peralatan makanan mentah. 
Hal ini juga dapat menjadi salah satu sumber kontaminasi silang dari peralatan ke makanan. 
Oleh karena itu disarankan kepada kepada para pengelola warung makan untuk merawat 
peralatan dengan baik dan segera menggantinya apabila telah rusak atau berkarat. Peralatan 
yang terbuat dari batu, seperti cobek juga harus selalu diperhtikan kondisinya karena bila aus 
dapat terbawa pada makanan, sehingga menjadi kontaminasi bahaya fisik. 

4. Pesiapan bahan 

 Dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, proses persiapan 
bahan baku maupun bahan penolong (pra produksi) merupakan prosedur pengawasan mutu 
(quality control) yang mutlak harus dilakukan. Bahan baku yang diterima harus bebas dari 
cemaran, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi. Bahan baku dapat menjadi sumber bahaya 
utama bagi keamanan produk yang dihasilkan. Kondisi bahan baku yang sudah tidak layak 
untuk dikonsumsi, secara otomatis akan menghasilkan produk yang tidak layak meskipun telah 
melalui proses pengolahan. Selain pengawasan terhadap bahan baku, pengawasan terhadap 
bahan pembantu khususnya bahan tambahan pangan juga wajib untuk diperhatikan. Bahan 
tambahan pangan yang digunakan harus dipilih dari jenis yang aman untuk dikonsumsi. Hasil 
penilaian terhadap proses pra produksi pada warung makan disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Penilaian Persiapan Bahan Pada Warung Makan di  Sekitar Universitas Mataram 
Tahun 2018 

No 
Uraian Skor rata-rata 

Kriteria 
GMP 

1 

PEMILIHAN BAHAN MAKANAN     

Bahan makanan :  5.45  ms 

Kondisi fisik bahan makanan dalam keadaan 
baik 5.70 ms 

Bahan makanan kemasan terdaftar pada  
Departemen Kesehatan 5.40 ms 

Bahan makanan berasal dari sumber resmi  5.25 ms 

2 

PENYIMPANAN BAHAN   
 Penyimpanan :  2.59 ks 

Suhu & kelembaban penyimpanan sesuai 
persyaratan jenis makanan  2.35 ks 

Penempatan terpisah dengan makanan jadi 2.40 ks 

Tempatnya bersih dan terpelihara 3.55 ks 

Disimpan dalam aturan sejenis dan disusun 
dalam rak-rak 2.05 ks 

 
Total 26.70               4.02 ks 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Pada Tabel 4 dapat dikatakan bahwa tahapan persiapan bahan yang dilakukan telah 
memenuhi sebagian besar persyaratan yang ditetapkan meskipun masih banyak terdapat 
kekurangan. Penempatan penyimpanan bahan  makanan tidak dipisah dengan makanan jadi. 
Suhu dan kelembaban penyimpanan tidak sesuai dengan persyaratan jenis makanan. Selain 
itu, penyimpanan masing-masing jenis bahan makanan tidak diberi label/kode. Hal ini akan 
memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam penggunaannya. Penyimpanan bahan penolong 
dan bahan tambahan yang sembarangan dapat menyebabkan kesalahan yang cukup fatal 
ketika kegiatan produksi. Apalagi bahan tambahan tertentu memiliki batas penggunaan tertentu 
pula sehingga jika salah digunakan maka dapat menurunkan mutu makanan bahkan dapat 
membahayakan penggunanya (konsumen). Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 
melakukan penyimpanan dalam aturan sejenis dan disusun dalam rak-rak. 

5. Proses produksi 

 Proses produksi adalah kegiatan yang sangat berperan penting. Untuk menghasilkan 
produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pada 
proses produksi, seluruh kegiatan yang dilakukan mulai dari penyiapan peralatan dan bahan 
baku, pencucian bahan hingga pengolahan bahan baku. Proses pencucian bahan baku harus 
dilakukan dengan baik sehingga bahan baku yang diolah terjamin kebersihannya dan terbebas 
dari kotoran. Hasil penilaian terhadap proses produksi pada warung makan di sekitar 
Universitas Mataram disajikan dalam tabel 5. 
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Tabel 5. Penilaian Proses Produksi Pada Warung Makan di  Sekitar Universitas Mataram Tahun 

2018 

No Uraian Skor rata-rata 
Kriteria 

GMP 

1 

Pencucian :  5.35  ms 

Pencucian dilakukan dengan air mengalir 5.80 ms 

Umbi-umbian yang tidak dikupas, dibersihkan 
dengan sikat sayuran  5.20 ms 

Sayuran hijau dicuci beberapa kali dalam air 
dingin 4.90 ms 

Membuang bagian bahan yang rusak untuk 
menjaga mutu dan keawetan makanan 5.50 ms 

2 

PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN   
 Pengolahan makanan :  5.35 ms 

Daging dan sayuran dipisah pada waktu 
pengolahan  5.80 ms 

Mendahulukan memasak makanan yang tahan 
lama seperti goreng-gorengan yang kering   4.90 ms 

Makanan rawan seperti makanan berkuah 
dimasak paling akhir 5.35 ms 

3 

Penyimpanan makanan jadi : 3.18 ks 

Suhu dan kelembaban sesuai dengan persyaratan 
jenis makanan 2.60 ks 

Tidak dicampur dengan bahan makanan mentah 2.75 ks 

Cara penyimpanan tertutup 4.20 ks 

4 

Makanan Jadi 5.71 ms 

Kondisi fisik makanan jadi dalam keadaan baik 6.45 ms 

Makanan jadi terlindungi dari serangga 5.50 ms 

Makanan jadi terlindungi dari tikus 5.55 ms 

Makanan jadi terlindungi dari lalat 5.35 ms 

5 

Cara penyajian :  5.04 ms 

Makanan saat disajikan dalam keadaan hangat 8.10 ms 

perwadahan dan penjamah makanan jadi 
menggunakan alat yang bersih 5.60 ms 

Cara membawa dan menyajikan makanan dengan 
tutup  0.90 s 

Penyajian makanan harus ada tempat yang bersih 5.55 ms 

Total 91.00               4.93 ms 
Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Pada Tabel 5 menunjukkan proses produksi pada warung makan di sekitar Universitas 
Mataram telah melaksanakan sebagian besar persyaratan yang ditetapkan. Proses pencucian 
dan penyortiran telah dilakukan dengan tujuan membersihkan kotoran yang menempel pada 
bahan baku makanan serta memisahkan bahan baku sayuran yang busuk /rusak agar tidak 
menimbulkan kontaminasi pada sayuran lainnya yang berkualitas prima. Meskipun secara 
umum proses produksi pada warung makan telah melaksanakan sebagian besar persyaratan, 
namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu pada penyimpanan makanan jadi. 
Pada penyimpanan makanan jadi warung makan di sekitar Universitas Mataram hanya 
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melaksanakan sebagian kecil dari persyaratan. Untuk penyimpanan makanan jadi, sebelum 
disajikan kepada pembeli makanan terlebih dahulu di simpan di tempat tertentu seperti rak atau 
etalase berbahan kaca. Akan tetapi, sebagian besar warung makan menyimpan makanan jadi 
tidak menggunakan penutup dan dibiarkan terbuka begitu saja. Awalnya, sebagian pengelola 
warung makan ada yang menutup rak penyajian mereka dengan kelambu untuk mencegah 
masuknya debu yang dapat mengotori makanan mereka. Namun karena pemberian kelambu 
dirasa cukup mengganggu saat melayani pembeli maka mereka enggan menggunakannya. 
Selain itu, suhu dan kelembaban penyimpanan makanan jadi tidak sesuai dengan persyaratan 
jenis makanan dan juga masih dicampur dengan bahan makanan mentah. Hal ini dapat 
mengakibatkan terjadinya kontaminasi silang antara makanan jadi dengan bahan makanan 
mentah.  

6. Personal Higiene 

 Disamping proses pngolahan itu sendiri, kesehatan dan kebersihan pekerja yang terlibat 
dalam proses pengolahan juga harus diperhatikan. Hal ini menjadi sangat penting untuk 
menjamin keamanan makanan yang dihasilkan, disamping untuk mencegah terjadinya 
penyebaran penyakit melalui makanan. Menurut Direktorat P2HP (2004), terdapat tiga 
kelompok penderita penyakit yang tidak boleh dilibatkan dalam proses pengolahan pangan, 
yaitu : penderita penyakit infeksi saluran pernapasan, penderita penyakit infeksi pencernaan 
dan penderita infeksi penyakit kulit. Ketiga jenis penyakit tersebut dapat dipindahkan kepada 
orang lain melalui makanan yang diolah atau disajikan oleh penderita.  

Tabel 6. Penilaian Personal Higiene Produksi Pada Warung Makan di Sekitar Universitas 
Mataram Tahun 2018 

No Uraian Skor rata-rata 
Kriteria 

GMP 

2 

TENAGA KERJA     

Personal higiene :  5.33   ms 

Setiap karyawan atau penjamah berperilaku 
bersih dan berpakaian rapi 5.40 ms 

Setiap mau kerja cuci tangan  5.40 ms 

Menutup mulut dengan sapu tangan bila 
batuk/bersin 5.10 ms 

Menggunakan alat yang sesuai dan bersih 5.40 ms 

 
Total 

21.30                          
5.33 ms 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Selain kesehatan, kebersihan pekerja juga harus diperhatikan untuk mencegah 
kontaminasi pada produk pangan yang ditangani. Oleh karenanya, pekerja harus mengikuti 
prosedur sanitasi yang memadai, yaitu: melakukan pencucian tangan sebelum bekerja, 
memakai penutup rambut yang efektif, menutup mulut dengan sapu tangan bila batuk/bersin, 
tidak merokok serta tidak makan dan minum di sekitar area pengolahan. Pada warung makan di 
sekitar Universitas Mataram peraturan-peraturan tersebut telah telah dilaksanakan sebagian 
besar dari persyaratan meskipun masih terdapat pekerja yang kurang disiplin dalam 
penerapannya. 
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7. Evaluasi Kelayakan Unit Pengolahan 

Tabel 7. Evaluasi Berdasarkan Kegiatan Yang Memenuhi Kriteria Yang Dilakukan 

No Uraian 
Jumlah skor 

rata-rata 
Kriteria 

Jumlah responden (orang) 

0-1 2-4 5-8 9-10 

1 Sarana dan prasarana 4.74 ms - 9 11 - 

2 Fasilitas sanitasi 3.83 ks - 14 6 - 

3 Alat produksi 4.81 ms - 4 16 - 

4 Persiapan bahan 4.02 ks - 14 6 - 

5 Proses produksi 4.93 ms - 5 15 - 

6 Personal higiene 5.33 ms - - 20 - 

Total  27.66      

Rata-rata 4.61      

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat rata-rata penilaian mencapai angka 4.61 artinya 
warung makan di sekitar Universitas Mataram sudah mendekati sesuai dalam pelaksanaan 
persyaratan kaidah/cara pengolahan yang baik dan benar sesuai dengan penerapan HACCP 
dan relatif aman untuk dikonsumsi. Namun warung makan perlu meningkatkan dalam hal 
fasilitas sanitasi dan persiapan bahan. Fasilitas sanitasi yang masih sangat kurang dalam 
penerapan GMP nya yaitu pada toilet, tempat cuci tangan, gudang bahan makanan, peralatan 
mencegah masuknya serangga/tikus dan tempat sampah. Untuk persiapan bahan makanan 
yang masih sangat kurang dalam penerapan GMP nya yaitu pada penyimpanan bahan 
makanan. Komponen-komponen tersebut termasuk komponen penting yang perlu diperhatikan 
supaya keamanan pangan dapat terjamin. 

8. Kendala Dalam Penerapan HACCP Pada Warung Makan di sekitar Universitas Mataram 

1.  Faktor Internal 
 Faktor Internal merupakan masalah yang dihadapi yang berasal dari dalam warung 
makan itu sendiri. Secara rinci masalah internal dapat dilihat pada Tabel 8 berikut : 

Tabel 8. Masalah Internal Penerapan HACCP Pada Warung Makan di Sekitar  Universitas 
Mataram Tahun 2018 

No Kendala Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Kurangnya pengetahuan pengelola 12 60 

2 Keterbatasan waktu pengelolaan 8 40 

 Jumlah 20 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel dapat 8 dilihat dari 20 responden, faktor internal yang paling banyak 
dihadapi pengelola warung makan adalah  kurangnya pengetahuan pengelola tentang 
penerapan HACCP yaitu sebanyak 12 responden (60%). Kurangnya pengetahuan pengelola 
akan berdampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Dengan pengetahuan yang 
memadai, penerapan HACCP pada warung makan akan dicapai dan akan membuka jalan 
untuk peningkatan kualitas produk yang akhirnya dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen. 
Faktor yang menjadi masalah selanjutnya adalah keterbatasan waktu pengelolaan, sebanyak 8 
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responden (40%) menganggap hal ini menjadi masalah dalam penerapan HACCP. Waktu 
pengelolaan yang cukup terbatas, akan membuat pengelola hanya akan terfokus pada cepat 
tersajinya makanan tanpa memperhatikan mutu dan bahaya (hazard) yang bisa terjadi pada 
setiap proses pengolahan. Kelemahan mutu dalam setiap proses pengolahan pangan dapat 
berakibat fatal terhadap kesehatan konsumen. 

2.  Faktor Eksternal 
 Faktor Eksternal merupakan masalah yang dihadapi yang berasal dari luar warung 
makan itu sendiri. Secara rinci masalah internal dapat dilihat pada Tabel 9 berikut : 

Tabel 9. Masalah Eksternal Penerapan HACCP Pada Warung Makan di Sekitar Universitas 
Mataram Tahun 2018 

No Kendala Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Kurangnya tuntutan dari konsumen 11 55 

2 Kurangnya infrastruktur dan dukungan dari 
pemerintah 

9 45 

 Jumlah 20 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa sebanyak 11 responden (55%) mengalami masalah 
tidak adanya tuntutan dari konsumen. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian 
konsumen tentang keamanan pangan tercermin dari sedikitnya konsumen yang menuntut 
produsen untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Pengetahuan dan 
kepedulian konsumen yang tinggi akan sangat mendukung usaha peningkatan pendidikan 
keamanan pangan bagi para produsen pangan. Faktor eksternal berikutnya yang menjadi 
masalah adalah kurangnya infrastruktur dan dukungan dari pemerintah sebanyak 9 responden 
(45%) menganggap ini sebagai masalah. Pengembangan SDM (pelatihan, penyuluhan dan 
penyebaran informasi kepada konsumen) dari pemerintah tentangnya pentingnya keamanan 
pangan masih sangat kurang. Hal ini membuat para produsen atau pengelola warung makan 
masih sulit dalam melaksanakan penerapan HACCP. Untuk itu kesadaran semua pihak untuk 
meningkatkan manajemen mutu dan keamanan pangan sangatlah penting. Tidak bisa hanya 
menyerahkan tanggung jawab kepada pihak produsen dan konsumen saja, akan tetapi semua 
pihak termasuk pemerintah punya andil yang penting dalam meningkatkan manajemen mutu 
dan keamanan pangan pada warung makan di sekitar Universitas Mataram. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa warung makan di sekitar Universitas Mataram sudah 
mendekati persyaratan kaidah/cara pengolahan yang baik dan benar sesuai dengan 
penerapan HACCP dan relatif aman untuk dikonsumsi. 

2. Masalah yang dihadapi dalam penerapan HACCP dari faktor internal  yaitu kurangnya 
pengetahuan pengelola tentang penerapan HACCP, sedangkan dari faktor eksternal 
yaitu kurangnya tuntutan dari konsumen dalam penerapan HACCP. 

Saran 

1. Bagi BBPOM Kota Mataram perlu mengadakan penyuluhan terkait HACCP kepada 
pelaku usaha warung makan. 
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2. Bagi penyelenggara warung makan di sekitar Universitas Mataram hendaknya lebih 
mengontrol dan meningkatkan kebersihan pada penggunaan fasilitas sanitasi dan 
persiapan bahan sehingga dapat menghasilkan produk yang higienis supaya keamanan 
pangan dapat terjamin. 
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