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BAB 8
KEAMANAN PRODUK 
Desain Produk : Dwi Purnomo
www. agroindustry.wordpress.com

 Bab ini menjelaskan mengenai keamanan produk pangan 
melaui suatu sistem pemcegahan dalam upaya 
memproduksi dan mendustribusikan produk dengan aman.

 Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan untuk:
 Dapat memahami pentingnya pengaplikasian stardar 

keamanan yang diproduksi pada seluruh fase produksi produk 
pangan.

 Memahami HACCP sebagai sistem pencegahan yang 
dilakukan dalam produksi produk pangan.

 Memahami tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan 
dalam HACCP
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 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah suatu

sistem pencegahan dalam usaha untuk memproduksi dan
mendistribusikan produk makanan dengan aman. Sistem ini 
didasarkan pada pengaplikasian prinsip teknik dan sains terhadap 
bahan makanan mulai dari tempat ditanam hingga bahan tersebut 
berada di meja untuk dikonsumsi. Prinsip HACCP dapat diterapkan 
pada seluruh fase produksi makanan, termasuk pertanian, 
penyiapan bahan, penanganan, pengolahan, pengemasan, distribusi 
dan pemanfaatan oleh konsumen meskipun pada saat ini prinsip 
HACCP lebih utama diterapkan pada proses pengolahan.

 Konsep yang paling utama dari HACCP yaitu pencegahan bukaN 
pemeriksaan. Para pengolah makanan harus mengetahui cukup informasi 
mengenai sistem makanan sehingga mereka mampu mengidentifikasi 
dimana dan bagaimana problem keamanan makanan mungkin terjadi. 
HACCP terdiri dari kontrol keamanan yang dapat mempengaruhi komposisi 
produk, pengolahan, dan pengemasan. Tujuannya adalah melakukan 
proses pengolahan secara benar dan aman. 

 Waktu  dan proses adalah bagian Hazard Analysis dari HACCP. 
Pengontrolan proses dan kondisinya adalah bagian Titik Kendali Kritis. 
Konsep HACCP meliputi seluruh elemen yang berpotensi berpengaruh 
terhadap keamanan makanan yang dapat menimbulkan resiko pada 
kesehatan-biologi, fisik, dan kimia-, berpengaruh pada lingkungan aatau 
yang lebih berbahaya adalah konsumen sehingga bahaya mikrobiologi 
sangatlah serius.
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Istilah dalam HACCP 

• pengaturan kondisi operasi untuk menjaga keutuhan sistem denganmembangun beberapa kriteria

Kendali 

• point-point, langkah atau prosedur dimana faktor-faktor biologi, fisik, atau kimia dapat dikontrol

Titik Kendali  : 

• prosedur yang harus diikuti jika penyimpangan terjadi

Aksi koreksi : 

• poin, langkah atau prosedur pengontrolan keamanan pangan untuk mencegah dan menghilangkan faktor-faktor 
yang berbahaya

Titik Kendali Kritis : 

• penyimpangan pada CCP

Kerusakan Kritis  : 

• batas pengukuran pada CCP

Batas kritis : 

• kegagalan dalam batas kritis

Penyimpangan : 

• dokumen yang berisi prinsip-prinsip dalam HACCP yang harus diikuti untuk menjamin kontrol suatu prosedur

Rencana HACCP : 

• review awal tim HACCP untuk menjamin keakuratan rencana HACCP 

Validasi Rencana HACCP : 

• hasil pelaksanaan HACCP Plan

Sistem HACCP

• orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan HACCP Plan

Tim HACCP : 

• kriteria biologi, kimia, atau fisik yang dapat menyebabkan kerusakan makanan

Gangguan : 

• estimasi terjadinya hazard

Resiko  : 
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Pertanyaan diskusi

 Jelaskan mengapa konsep HACCp adalah konsep 
pencegahan, bukan pemeriksaan!

 Jelaskan mengenai tujuh prinsip HACCP!.
 Sebutkan dan jelaskan tuga tujuan utama 

pengawasan produksi pangan!


