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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang sangat berguna bagi kehidupan
manusia, karena dapat menyediakan protein dengan kadar yang relatif tinggi dan
harga yang relatif murah. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) BPS, konsumsi ikan masyarakat Indonesia selama tahun 2011-2015
menunjukkan peningkatan sebesar 6,27 % (KKP, 2016). Ikan merupakan bahan
makanan yang mudah membusuk sehingga produksi ikan yang meningkat dan
melimpah harus segera diatasi dengan penanganan yang baik.
Provinsi Bali adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan konsumsi
ikan terbesar yaitu 13,69 % (Rahmantya,dkk, 2015). Bali memiliki usaha
pengolahan ikan jumlahnya mencapai 954 unit tersebar di seluruh kabupaten. Dari
jumlah tersebut 70 % merupakan usaha pemindangan (Dwi, 2012). Pemindangan
ikan merupakan teknik pengolahan dan pengawetan yang cukup populer karena
produk pindang pada umumnya dapat diterima dan disukai masyarakat mengingat
cita rasanya yang spesifik dan tidak terlalu asin dibandingkan ikan asin
(Moeljanto, 1992).
Pemindangan merupakan pengelolaan ikan dengan merebus atau
memanaskan ikan dengan penambahan garam selama waktu tertentu di dalam
suatu wadah. Untuk menghasilkan produk pindang yang aman dan berkualitas,
maka perlu diperhatikan hygiene sanitasi pengelolaanya (Widyastuti, 2012).
Salah satu pusat pemindangan ikan berada di Desa Kusamba Klungkung
yang dikenal dengan nama Sentra Pemindangan Ikan Kusamba (Dwi, 2012).

Sentra Pemindangan Ikan ini terletak di jalan Pura Segara Desa Kusamba
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan merupakan salah satu tempat
pemindangan ikan terbesar di Bali. Sentra Pemindangan Ikan Kusamba memiliki
77 blok atau bangsal pemindangan yang digunakan sebagai tempat pengolahan
ikan pindang. Sistem pemindangan di Sentra ini masih tergolong tradisional yaitu
dengan perebusan menggunakan kayu bakar dan memiliki tempat pengolahan ikan
yang sederhana.
Berdasarkan observasi awal, keadaan hygiene sanitasi

di tempat

pemindangan ikan kurang diperhatikan seperti para pekerja di tempat
pemindangan tidak memakai alat pelindung diri untuk mencegah potensi terkena
bahaya akibat limbah terutama pada proses pencucian dan paparan asap pada
proses perebusan, konstruksi bangunan pemindangan yang sederhana, belum
optimalnya fasilitas sanitasi seperti limbah hasil pencucian yang langsung di
buang ke sungai karena IPAL yang tersedia tidak berfungsi, sampah yang
dihasilkan dari kegiatan pemindangan juga belum dapat diolah dengan baik dan
tidak ada pembuangan khusus, serta alat untuk perebusan ikan yang kurang bersih.
Pada tahun 2016 produksi ikan pindang di Sentra Pemindangan Ikan
Kusamba mencapai 404.594 kg per bulan atau rata-rata mencapai 4855,129 ton
per tahun. Bahan baku ikan diperoleh dari beberapa wilayah yaitu dari Kabupaten
Jembrana/Negara, Pulau Jawa, Pulau Lombok dan tangkapan dari nelayan di Desa
Kusamba. Produk pindang yang diproduksi kemudian dipasarkan ke beberapa
pasar tradisional yang tersebar di wilayah Klungkung, Denpasar, Gianyar dan
Karangasem.

Dari data tersebut diketahui bahwa Sentra Pemindangan Ikan Kusamba
memiliki cakupan distribusi yang luas serta produksi ikan pindang yang besar,
namun proses pemindangan masih tergolong tradisional dan keadaan hygiene
sanitasi tempat pemindangan ikan kurang diperhatikan. Kondisi sanitasi
lingkungan yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan
baik bagi produk pindang yang dihasilkan, pekerja maupun konsumen.
Berdasarkan penelitian Sujaya (2010) tentang penyebab KLB Diare di
Kabupaten Karangasem, diduga bahwa rantai penyebaran E-coli pathogen yang
menyebabkan KLB muntaber di Karangasem berawal dari ikan pindang, salah
satunya dari Sentra Kusamba. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola,
disebutkan bahwa Sentra Pemindangan Ikan Kusamba belum pernah dilakukan
pemeriksaan atau penilaian keadaan hygiene sanitasi, sehingga kemungkinan
kurangnya pengawasan terhadap faktor hygiene sanitasi makanan yang
mengakibatkan kontaminasi ikan pindang tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin
menilai keadaan hygiene sanitasi Pemindangan Ikan di Sentra Pemindangan Ikan
Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun 2017.

B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah keadaan hygiene sanitasi pemindangan ikan di Sentra
Pemindangan Ikan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
tahun 2017 ?

C. Tujuan
1.

Tujuan umum
Menilai

keadaan

hygiene

sanitasi

pemindangan

ikan

di

Sentra

Pemindangan Ikan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
tahun 2017.
2.

Tujuan khusus

a.

Menilai hygiene karyawan pemindangan ikan di Sentra Pemindangan Ikan
Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

b.

Menilai lokasi dan bangunan pemindangan ikan di Sentra Pemindangan Ikan
Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

c.

Menilai fasilitas sanitasi pemindangan ikan di Sentra Pemindangan Ikan Desa
Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

d.

Menilai proses pengolahan ikan pindang di Sentra Pemindangan Ikan Desa
Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

e.

Menilai sanitasi peralatan pemindangan ikan di Sentra Pemindangan Ikan
Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

D. Manfaat
1.

Manfaat praktis

a.

Sebagai informasi bagi pengelola mengenai keadaan hygiene sanitasi di
tempat pemindangan ikan yang dikelola.

b.

Dapat memberikan masukan kepada pengelola tempat pemindangan ikan
untuk memperbaiki hygiene sanitasi yang masih kurang memenuhi
persyaratan di tempat pemindangan ikan.

2.

Manfaat teoritis

a.

Untuk menambah pengetahuan mengenai bentuk penilaian hygiene sanitasi
makanan di sentra pemindangan ikan Desa Kusamba, Dawan, Klungkung

b.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam
memperkaya wawasan tentang hygiene sanitasi terutama di tempat
pengelolaan makanan dalam hal ini pemindangan ikan.

c.

Dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam mencari literature
kepustakaan terutama yang menyangkut tentang hygiene sanitasi tempat
pemindangan ikan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Hygiene Dan Sanitasi Makanan
Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi
kebersihan individu dan subjeknya. Sanitasi makanan adalah suatu usaha
pencegahan yang menitik beratkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk
membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu
atau merusak kesehatan mulai dari sebelum makanan diproduksi selama proses
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat makanan tersebut siap
untuk dikonsumsi oleh konsumen (Sumantri, 2013). Hygiene sanitasi makanan
adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan
perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau
gangguan kesehatan.

B. Persyaratan Hygiene Sanitasi Unit Pengolahan Ikan
Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan
fasilitas untuk melakukan pengelolaan ikan. Berikut adalah persyaratan hygiene
dan sanitasi UPI menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi :
1.

Hygiene Pekerja/Penjamah Makanan
Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan

dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan,
pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Dalam proses pengolahan

makanan peran penjamah makanan sangat penting. Penjamah makanan
mempunyai peluang untuk menularkan penyakit (Sumantri, 2013). Berikut adalah
persyaratan penjamah makanan yang menangani langsung proses penanganan dan
pengelolaan hasil perikanan
a.

Harus sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak menderita penyakit menular
atau menyebarkan kuman penyakit menular, dilakukan pemeriksaan
kesehatan secara periodik minimal satu kali setahun.

b.

Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan tutup kepala sehingga menutupi
rambut secara sempurna. Tujuan penggunaan alat pelindung (celemek, topi,
dan lain-lain) sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya perpindahan
bakteri dari tubuh penjamah makanan ke makanan yang diolah (Latudi,
2012).

c.

Mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan.

d.

Tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan dan minum di area
penanganan dan pengolahan produk.

e.

Pekerja yang menangani produk tidak diperbolehkan mempergunakan
aksesoris, kosmetik, obat-obat luar atau melakukan tindakan yang dapat
mengontaminasi produk.
Seorang pengelola makanan selain mahir dalam bidangnya, harus tidak

merupakan

sumber

penularan

penyakit

bagi

rekan-rekannya

maupun

konsumennya. Berikut syarat-syarat utama bagi seorang pengelola makanan :
a.

Kesehatan
Seorang pengelola makanan harus sehat, tidak menderita atau menjadi

carrier suatu penyakit gastro-intestinal, tidak menderita luka terbuka, bisul, borok

dan lain-lain pada kulitnya. Tidak ada kelainan-kelainan terutama penyakit
hidung, mulut dan mata. Bila sakit hendaknya melaporkan diri kebagian kesehatan
untuk diperiksa dan diobati, untuk keperluan kesehatan ini hendaknya masingmasing pekerja memiliki buku kesehatan, dan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan
sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
b.

Kebiasaan Hygienis
Pengelola makanan harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan hygienis yang

baik mengenai cara berpakaian yang rapi, rambut, tangan, kuku, memakai pakaian
kerja khusus dan tutup kepala, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum
bekerja dan setelah selesai dari WC/urinoir, tidak merokok atau meludah
sembarangan, serta tidak mempunyai kebiasaan mengkorek-korek hidung dan
menggigit jari. Praktik menggaruk anggota badan saat mengolah makanan
sebaiknya tidak dilakukan. Tangan responden tidaklah steril meskipun pada
awalnya dia mencuci tangan, bahkan dengan sabun sekalipun. Sebab selain
memegang makanan, sesekali tangan responden memegang benda lain seperti
uang. Kuman yang mungkin tertempel pada uang dapat berpindah ke tangan
responden. Kuman dapat ditemukan di tangan manusia yang terakumulasi di
bawah kuku jari tangan penjamah makanan. Mayoritas dari kuman itu sulit
dihilangkan meskipun dibersihkan berkali-kali (Budiyono, 2009).
c.

Disiplin kerja
Dibidang penanganan makanan secara praktis hendaknya mengerti cara-

cara mengolah, menyimpan dan menghidangkan makanan secara baik dan
hygienis. Cakap memelihara dan menggunakan alat-alat masak yang ada, mampu
memelihara tempat kerja dengan baik (Suparlan, 2012).

2.

Lokasi dan Bangunan
Lokasi dan bangunan adalah tempat yang digunakan untuk melakukan

produksi/pengolahan makanan (Sumantri, 2013). Berikut adalah persyaratan
lokasi dan bangunan UPI :
a.

UPI harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan menjamin tersedianya
ikan yang bermutu baik serta dapat diakses untuk melakukan pengendalian
mutu dan keamanan oleh otoritas kompeten.

b.

UPI tidak diperbolehkan dibangun di lingkungan pemukiman, kawasan
industri atau kegiatan lain yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah.
tempat menjajakan dekat dengan jalan raya terletak dekat dengan sumber
pencemar sepeti debu, asap dan cemaran lainnya dengan jarak kurang dari
100 meter. Hal ini memungkinkan makanan terkontaminasi dari sumber
pencemar tersebut sebaiknya penjual makanan mencari lokasi minimal 100
meter dari sumber pencemar, kondisi makanannya dalam kondisi tertutup
(Ningsih, 2014).

c.

Mempunyai ruang kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan dengan
kondisi yang hygienis.

d.

Harus mampu menghindari kontaminasi terhadap hasil perikanan dan terpisah
antara ruang penanganan hasil perikanan yang bersih dan ruang penanganan
hasil perikanan yang kotor.

e.

Harus dirancang dan ditata dengan konstruksi sedemikian rupa untuk
mendukung proses pengolahan secara saniter, cepat, dan tepat. Pembuangan
limbah cair ke lingkungan terutama ke badan air permukaan ( air sungai dan
air laut) memiliki implikasi yang luas terhadap pemanfaatan penggunaan serta

kehidupan biota air didalamnya karena mengandung senyawa kimia
berbahaya. Limbah cair industri perikanan tidak mengandung senyawa kimia
yang beracun dan berbahaya karena dalam proses pengolahannya tidak
menggunakan bahan kimia tambahan. Senyawa kimia yang dihasilkan dari
proses pengolahan ikan yaitu protein dan lemak hasil proses penyiangan dan
pencucian, yang terdapat dalam bentuk suspensi dan terlarut. Protein dan
lemak adalah senyawa yang mudah terurai, sehingga berpengaruh terhadap
ketersediaan oksigen di badan air. Selain itu protein dan lemak memiliki
potensi besar terhadap penyuburan perairan yang berlebihan (eutrification).
Keadaan ini akan menibulkan kematian pada biota air dan berpotensi pada
pertumbuhan populasi fitoplankton (blooming) di perairan (Sahubawa, 2011).
f.

Harus dirawat, dibersihkan, dan dipelihara secara saniter.

g.

Harus mampu melindungi produk dari binatang pengganggu dan potensi
kontaminasi lainnya; fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi syarat dapat
menyebabkan terjadinya tempat perkembangbiakan vektor penyakit yang
dapat menularkan penyakit melalui makanan (Ningsih, 2014). Keberadaan
tempat pembuangan yang dekat dengan tempat berdagang dan tidak dalam
keadaan tertutup memungkinkan terjadinya kontaminasi Salmonella sp.
Vektor pembawa penyakit seperti lalat sangat menyukai aroma yang busuk
dan menyengat seperti tempat pembuangan sampah (Wasisto, 2016).

h.

Ruangan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan hasil perikanan
harus memenuhi persyaratan:

a)

Lantai harus mempunyai kontruksi kemiringan yang cukup, kedap air, mudah
dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga
memudahkan pembuangan air.

b) Dinding harus rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air;
c)

Pintu terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan.

d) Langit-langit atau sambungan atap mudah dibersihkan.
e)

Ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup untuk menghindari kondensasi

f)

Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami. Penerangan yang
terlalu tinggi dan adanya kesilauan memberikan kondisi yang tidak
ergonomis. Hal ini akan menyebabakan mata cepat lelah dan sering disertai
sakit kepala (Martiana, 2006).

i.

Memiliki ruang khusus untuk menyimpan bahan kimia misalnya pestisida,
fumigan, desinfektan dan deterjen.

j.

Tempat penampungan sampah harus tertutup dan selalu dibersihkan dan
disanitasi sebagaimana mestinya, sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi
terhadap UPI atau lingkungan.

3.

Fasilitas Sanitasi
Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya

digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktorfaktor lingkungan fisik yang dapat merugikan manusia (Keputusan Menteri
Kesehatan republik Indonesia No.1098/MENKES/SK/VII/2003). Berikut adalah
persyaratan fasilitas sanitasi yang baik :

a. Sarana penyediaan air bersih
Sarana penyediaan air harus dilengkapi dengan tempat penampungan air
dan pipa-pipa untuk mengalirkan air, sumber air bersih harus cukup, air harus
memenuhi persyaratan fisik tidak berbau, berwarna dan berasa.
b. Sarana pembuangan air dan limbah
Pembuangan air dan limbah seharusnya terdiri dari sarana pembuangan
limbah cair, semi padat dan padat (sampah). Sistem pembuangan limbah didesain
untuk mencegah agar tidak menjadi tempat berkumpulnya hama pengerat,
serangga atau binatang lainnya sehingga tidak mencemari bahan pangan olahan
maupun sumber air, wadah limbah terbuat dari bahan yang kuat dan tertutup
rapat.
c. Fasilitas cuci tangan
Diletakkan di depan pintu masuk ruangan pengolahan, dilengkapi dengan
kran air mengalir dan sabun, dilengkapi dengan alat pengering tangan (handuk),
dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup, tersedia dalam jumlah yang
cukup (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/MIND/PER/7/2010)
4.

Sanitasi Peralatan
Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan

menyajikan makanan (Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia
No.1098/MENKES/SK/VII/2003). Berikut adalah persyaratan peralatan yang
baik:
a.

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan berhubungan langsung dengan
ikan yang diolah harus dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak

beracun, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan
kontaminasi terhadap hasil perikanan.
b.

Peralatan dan perlengkapan harus ditata sedemikian rupa pada setiap tahapan
proses proses untuk

menjamin kelancaran pengelolahan, mencegah

kontaminasi silang dan mudah dibersihkan dan
c.

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani limbah yang
dapat menyebabkan kontaminasi, harus diberi tanda dan dipisahkan dengn
jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong,
bahan tambahan pangan serta produk akhir.

d.

Apabila mengeringkan alat menggunakan lap, lap yang digunakan dalam
kondisi yang tidak baik maka akan menimbulkan kontaminasi bakteri yang
dapat mencemari peralatan makan. Lap yang lembab merupakan media
tempat berkembangbiak bakteri (Fadhila, 2015).

e.

Media pencucian dengan air mengalir lebih baik daripada metode pencucian
dengan media perendaman (bak). Meskipun teknik pencucian yang dilakukan
sudah memenuhi prosedur, namun media yang digunakan mempengaruhi
hasil pencucian. Hal itu dikarenakan pada proses pencucian air mengalir
semua kotoran yang terlarut akan mengalir, sedangkan pada proses
perendaman dimungkinkan kotoran-kotoran dari hasil bilasan peralatan
makan akan terakumulasi pada air rendaman tersebut sehingga dapat
mencemari peralatan lain yang akan dicuci.

5.

Penanganan Hasil Perikanan

a.

Produk Segar

1) Produk segar yang sedang atau masih menunggu untuk ditangani, dikemas
dan/atau dikirim, harus diberi es atau disimpan di ruang dingin yang mampu
mempertahankan suhu produk pada titik leleh es.
2) Penyiangan, pemfiletan dan/atau pemotongan harus dilakukan sedemikian
rupa sehingga mencegah kontaminasi atau penurunan mutu.
3) Filet dan potongan ikan harus segera diberi es atau disimpan di ruang dingin
atau apabila perlu dikemas dan diberi label sesuai persyaratan.
4) Isi perut dan/atau bagian-bagian yang dapat membahayakan kesehatan
manusia harus dipisahkan dari produk yang akan dikonsumsi manusia.
b.

Produk Beku

1)

Proses pembekuan harus mampu mencapai dan mempertahankan suhu pusat
produk -180C.

2) Apabila karena teknis dipersyaratkan suhu yang lebih tinggi, misalnya dengan
menggunakan pembekuan air garam untuk tujuan pengalengan diperbolehkan
sepanjang tidak lebih tinggi dari -9°C.
3)

Produk beku disimpan pada ruang penyimpanan beku yang dilengkapi
dengan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang mudah dibaca, sensor suhu
harus diletakkan di tempat yang suhunya paling tinggi.

4) UPI dilarang memasarkan hasil olahan yang tidak sesuai standar untuk
dikonsumsi manusia.

C. Pemindangan
1.

Pengertian pemindangan
Pemindangan

merupakan

pengolahan

sekaligus

pengawetan

ikan

menggunakan metode penggaraman dan pemanasan. Pengolahan tersebut
dilakukan dengan merebus atau memanaskan ikan dalam suasana bergaram
selama waktu tertentu di dalam suatu wadah. Jenis pindang di Indonesia ada
beberapa macam. Pengelompokan pindang tergantung proses pembuatan, wadah
yang digunakan, jenis ikan, bumbu, dan asal daerah ikan pindang tersebut.
Beberapa istilah ikan pindang telah dikenal di masyarakat, dan digolongkan
berdasarkan jenis ikan serta daerah asal pengolahannya.
Istilah pindang berdasarkan jenis ikannya, misalnya pindang tongkol,
pindang bandeng, pindang kembung, pindang cue, pindang presto, pindang naya,
dan pindang besek. Sedangkan istilah pindang sesuai dengan daerah asal
pengolahannya, misalnya pindang Muncar, pindang Bawean, pindang Pekalongan,
dan pindang Tuban.
2.

Teknik pemindangan
Pemindangan merupakan salah satu cara pengolahan dan pengawetan ikan

secara tradisional yang sudah lama dipakai oleh masyarakat di negara kita.
Sebenarnya pemindangan juga merupakan rangkaian proses penggaraman yang
diikuti dengan proses perebusan atau pengukusan. Rendahnya jumlah hasil
produksi pemindangan disebabkan beberapa masalah yang sering dihadapi, yaitu :
a.

Ikan pindang memiliki daya tahan yang lebih rendah bila dibandingkan
dengan ikan asin.

b.

Usaha pemindangan kebanyakan hanya dilakukan dalam skala kecil (industri
rumah tangga), dan teknologi yang dilakukan didapat secara turun temurun.

c.

Sanitasi dan higiene kurang diperhatikan, terutama oleh indutri rumah tangga.
Sehingga mutu dan daya tahan ikan pindang menjadi kurang baik.

3.

Faktor yang mempengaruhi mutu hasil proses pemindangan
Keberhasilan proses pemindangan, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

sebagai berikut :
a.

Kesegaran ikan.
Semua ikan dari berbagai jenis dan berbagai tingkat kesegaran bisa

digunakan sebagai bahan baku pemindangan. Akan tetapi, ini akan sangat
berpengaruh terhadap mutu dan harga jual ikan pindang yang dihasilkan. Bila
bahan baku ikan kurang segar, akan menghasilkan ikan pindang yang terlalu asin
dan dagingnya hancur.
b.

Garam.
Kualitas garam yang digunakan untuk proses pemindangan berpengaruh

terhadap kwalitas dan daya awet ikan pindang yang dihasilkan. Garam yang baik
mengandung >96 % NaCl.
c.

Sanitasi dan hygiene.
Konsidi peralatan dan lingkungan tempa proses pemindangan harus bersih

dan sehat agar ikan pindang yang dihasilkan bermutu baik.
d.

Pengemasan dan penyimpanan.
Ikan pindang harus disimpan ditempat yang bersih, sejuk dan tertutup agar

kualitasnya tidak menurun selama proses penyimpanan dan pendistribusian.

4.

Prosedur pemindangan
Pembuatan ikan pindang bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung

jenis ikan dan wadah yang digunakan. Namun bila dilihat dari cara pembuatannya,
semuanya memiliki prinsip yang sama yaitu :
a. Pemilihan bahan baku.
Ikan yang akan diproses sebaiknya dipisahkan berdasarkan jenis, tingkat
kesegaran dan ukuran ikannya. Biasanya ikan yang sering diolah dengan cara ini
adalah ikan tongkol (Ethynus affinis), cakalang (Katsuwonus pelamis) dan lainlain.
Tabel 1
Ciri-Ciri Ikan Segar dan Busuk
Bagian
yang
Diamati
Mata

Ikan Segar

Cerah, bening, cembung, menonjol,
bila diberi tekanan tidak hancur/
mudah kembali ke posisi semula.
Insang
Merah cerah, bercahaya, tidak
berlendir.
Sisik
Melekat dengan kuat, tidak rontok
saat dipegang.
Daging
Kenyal, bila ditekan bekasnya segera
kembali.
Warna
Terang, lender bening
Bau
Bau segar
Ikan utuh Tenggelam dalam air

Ikan Busuk

Pudar, berkerut
tenggelam,cekung.
Coklat/kelabu, berbau
asam tertutup lender keruh
Mudah lepas
Warna merah, terutama
disekitar tulang punggung
Pudar, lender keruh
Asam busuk
Terapung

Sumber :Murdiati,Agnes dkk,Panduan Penyiapan makanan Sehat Untuk Semua,2013

b.

Persiapan peralatan dan bahan.
Wadah yang digunakan untuk pembuatan ikan pindang bisa terbuat dari

besi/seng atau tanah liat. Selain wadah pemindangan, anda siapkan juga pisau,
saringan, talenan, daun pisang kering atau daun bambu kering, garam dan bumbu
(bila diperlukan).

c.

Penyiangan dan pencucian
Untuk mempermudah proses penanganan, tempatkan ikan diwadah

terpisah sesuai ukuran, jenis dan tingkat kesegaran. Pada ikan berukuran besar,
perlu dilakukan penyiangan dengan membuang isi perut, insang dan sisik.
Kemudian tubuh ikan dibelah atau dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang
diinginkan.
1) Pada ikan yang berukuran sedang cukup dibersihkan insang, sisik dan isi
perut. Pembuangan isi perut dilakukan dengan cara menariknya dari lubang
over culum (tutup insang) sehingga dinding perut tidak rusak (robek).
2) Proses pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir, agar ikan benarbenar bersih.
3) Tiriskan ikan yang telah dicuci bersih dalam wadah keranjang plastik yang
telah disediakan. Pada proses penirisan ini, ikan disusun rapi dengan perut
menghadap ke bawah agar tidak ada air yang menggenang dirongga perutnya
4) Setelah ikan agak kering, timbanglah ikan agar dapat mengetahui jumlah
garam dan bumbu yang diperlukan dalam proses pemindangan.
d.

Perebusan ikan.
Setelah penyusunan ikan, pemberian garam dan bumbu selesai. Tutuplah

wadah dengan rapat, biasanya diatas tutup diberi pemberat. Proses perebusan
berlangsung selama 2 – 4 jam tergantung ukuran ikan yang dipindang.
1) Selama perebusan, lakukan pengecekan berkala. Bila perlu tambahkan air
secukupnya untuk mempercepat perebusan. Apabila ikan sudah matang, air
sisa perebusan dibuang dengan membuka penutup lubang didinding bagian

bawah wadah. Air sisa ini ditampung untuk digunaka sebagai bahan baku
pembuatan kecap atau petis ikan
2) Biarkan ikan pindang tetap didalam wadah pemindangan sampai dingin dan
ikan pindang siap dipasarkan. Selama proses pemasaran, ikan pindang tetap
berada didalam wadah pemindangan. Kendaraan pengangkutan disediakan
khusus dan tidak dipergunakan untuk keperluan mengangkut bahan lain.
e.

Penyimpanan.
Pengemasan

dan

penyimpanan

ikan

pindang

harus

benar-benar

diperhatikan agar mutu ikan pindang tidak menurun. Wadah ikan harus tertutup
rapat agar tidak terkontaminasi oleh kotoran dari luar dan disimpan ditempat yang
kering dan sejuk. Jangan simpan wadah ditempat panas atau lembab, karena akan
menyebabkan aktifitas bakteri dan enzim pembusuk kembali meningkat
(Budiman, 2004).
f.

Pengangkutan
Cara mengangkut makanan harus memenuhi persayaratan sanitasi,

misalnya apakah sarana pengangkutan memilki alat pendingin dan tertutup.
Pengangkutan tersebut dilakukan baik dari sumber kepasar maupun dari sumber
ke tempat penyimpanan agar bahan makanan tidak tercemar oleh kontaminan dan
tidak rusak, seperti mengangkut daging dan ikan dengan menggunakan alat
pendingin. Ikan pindang didistribusikan dalam bakul/keranjang bambu atau
tong dari logam/ seng tanpa penutup dan pendingin yang memadai ke
daerah-daerah pemasaran di sekitar pulau Bali. Hal ini tidak dapat
melindungi ikan pindang dari kontaminasi silang yang terjadi baik pada saat
penangan dan pengangkutan

( Sujaya,I.N, 2010).

BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep
Unit Pengelolaan Ikan
Pemindangan Ikan

Hygiene :

Sanitasi :

1.

1. Keadaan Lokasi dan Bangunan

Hygiene Karyawan

2. Fasilitas Sanitasi
3. Proses Pengolahan Ikan Pindang
4. Sanitasi Peralatan

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi

Memenuhi Syarat

Tidak Memenuhi Syarat

Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan

:
: Diteliti

-------------

: Tidak Diteliti

Unit Pengolahan Ikan adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan
pengelolaan ikan. Pemindangan ikan adalah suatu tempat pengolahan ikan,
dimana pemindangan ikan yang baik harus memperhatikan dua aspek lingkungan
yang sangat mendukung terjaminnya mutu olahan pangan yang baik yaitu aspek
hygiene dan sanitasi. Dalam aspek hygiene dilakukan penilaian terhadap keadaaan
personal hygiene karyawan/pekerja, sedangkan pada aspek sanitasi terdapat empat
item yang akan dilakukan penilaian yaitu keadaan lokasi dan bangunan, fasilitas
sanitasi, proses pengolahan ikan pindang, serta sanitasi peralatan. Aspek hygiene
dan sanitasi yang dinilai dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan
Perikanan

Republik

Indonesia

Nomor

52A/KEPMEN-KP/2013

Tentang

Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi
dimana peraturan ini menyangkut peraturan tentang Unit Pengolahan Ikan (UPI).
Hasil penilaian dibagi kedalam dua kategori yaitu memenuhi syarat dan tidak
memenuhi syarat.
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
1.

Variabel penelitian
Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan

penelitian, dimana didalamnya terdapat faktor-faktor yang berperan dalam
peristiwa yang akan diteliti (Nasir, 2011).Variabel yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah hygiene karyawan, lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi,
proses pengolahan ikan pindang dan sanitasi peralatan.

2.

Definisi operasional variabel
Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

No

1
1

Variabel

Definisi
Operasional

2
Hygiene

3
Kebersihan

karyawan

perorangan dari orang
yang menangani

Cara
Pengukura
n
4
Observasi

Skala
Data

Kriteria

5
Nominal

6
8 – 15 =

dan

Memenuhi

Wawancara

Syarat

makanan disetiap blok

0–7 =

pemindangan ikan

Tidak

meliputi tidak

Memenuhi

menderita suatu

Syarat

penyakit, kebersihan
tangan, rambut, kuku,
pakaian serta
penggunaan APD
( celemek, tutup
kepala, masker sarung
tangan sepatu boat).
2

Lokasi dan

Letak tempat

Bangunan

(lokasi) dan keadaan
fisik bangunan

Observasi

Nominal

dan

11 – 21 =
Memenuhi

Wawancara

Syarat

/setiap blok

0 – 10 =

pemindangan ikan.

Tidak
Memenuhi
Syarat

3

Fasilitas

Fasilitas yang

Sanitasi

tersedia di setiap
blok pemindangan

Observasi
dan
Wawancara

Nominal

8 – 15 =
Memenuhi
Syarat

ikan untuk

0–7 =

melakukan usaha

Tidak

1

2

3

4

5

6

pencegahan penyakit

Memenuhi

meliputi air bersih,

Syarat

pembuangan air dan
limbah, tempat cuci
tangan.
4

Observasi

Nominal

10 – 18 =

Proses

Kegiatan yang

pengolahan

berkaitan dengan

dan

ikan

pengolahan ikan

Wawancara

pindang

pindang di setiap

0–9 =

blok pemindangan

Tidak

ikan seperti

Memenuhi

pemilihan bahan

Syarat

Memenuhi
Syarat

baku, penyimpanan
bahan baku,
penyimpanan
makanan jadi dan
pengangkutan.
5

Sanitasi

Upaya yang

Peralatan

dilakukan untuk
menjaga kebersihan

Observasi
dan
Wawancara

Nominal

6 – 11 =
Memenuhi
Syarat

peralatan dalam

0–5 =

proses pengolahan

Tidak

ikan seperti,

Memenuhi

pencucian peralatan,

Syarat

keadaan fisik alat
dan penyimpanan
peralatan.

BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik
satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan dengan variabel yang lain. Pendekatan cross sectional adalah
dimana penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu (Nasir, 2011).
Dalam penelitian ini peneliti ingin menilai dan mendeskripsikan keadaan
hygiene sanitasi Pemindangan Ikan di Sentra Pemindangan Ikan yang terdiri dari
variabel hygiene karyawan, lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, proses
pengolahan ikan pindang dan sanitasi peralatan tanpa membandingkan variabelvariabel tersebut dan penilaian dilakukan sekali pada waktu tertentu.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di Sentra Pemindangan Ikan Desa Kusamba

Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, karena Sentra Pemindangan Ikan Desa
Kusamba merupakan sentra pengolahan pangan berupa ikan pindang yang masih
tradisional dan memiliki hygiene sanitasi yang kurang diperhatikan serta belum
pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai hygiene sanitasi.

2.

Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Pebruari sampai dengan Bulan Juni

2017.

C. Unit Analisis dan Responden
Unit analisis dalam penelitian ini adalah keadaan hygiene sanitasi
pemindangan ikan meliputi hygiene karyawan, keadaan lokasi dan bangunan,
fasilitas sanitasi, proses pengolahan ikan pindang dan sanitasi peralatan di setiap
blok/bangsal pemindangan ikan sebagai objek penelitian. Responden dalam
penelitian ini adalah pemindang yang bekerja di setiap blok/bangsal pemindangan
di Sentra Pemindangan Ikan Desa Kusamba.

D. Populasi dan Sampel Penelitian
1.

Populasi penelitian
Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan atau totalitas objek yang

diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir oleh karena itu populasi juga
diartikan sebagai kumpulan objek penelitian darimana data akan dijaring atau
dikumpulkan (Nasir, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
blok/bangsal pemindangan yang ada di Sentra Pemindangan Ikan Desa Kusamba
yang berjumlah 77 blok/bangsal pemindangan dan seluruh karyawan pemindang
yang ada disetiap blok/bangsal pemindangan di Sentra Pemindangan Ikan Desa
Kusamba.
2.

Sampel penelitian
Sampel adalah wakil dari populasi yang ciri-cirinya akan diungkapkan dan

akan digunakan untuk menafsir ciri-ciri populasi (Nasir, 2011). Karena populasi

dalam penelitian ini diketahui dengan pasti, maka pengambilan sampel
menggunakan rumus Solvin (Nasir, 2011):
N
n =

---------------------1 + Ne2

Dimana :
n

= jumlah sampel

N

= ukuran populasi

e

= kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang

ditolelir (10% = 0,1)
77
n =

----------------------1 + ( 77 x (0,1)2)

77
=

----------------1,77

= 43 blok/bangsal.
Jadi jumlah sampel blok/bangsal pemindangan yang akan diambil dalam
penelitian ini adalah sebanyak 43 blok/bangsal pemindangan yang diambil dengan
menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (Simpel Random
Sampling) dimana setiap unsur yang ada di dalam populasi memiliki kesempatan
yang sama untuk terambil menjadi sampel mewakili populasinya (Hastono, 2011).
Pengambilan

sampel

blok/bangsal

pemindangan

dilakukan

dengan

cara

pengundian. Pengambilan sampel karyawan akan diambil seluruh karyawan
pemindang yang ada di setiap blok/bangsal pemindangan ikan yang menjadi
sampel dalam penelitian ini.
E. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data
1.

Jenis data yang dikumpulkan

a.

Data primer
Data primer akan diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan

responden berdasarkan form penilaian hygiene sanitasi sentra pemindangan ikan
yang meliputi hygiene karyawan, keadaan lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi,
proses pengolahan ikan pindang dan sanitasi peralatan di setiap blok/bangsal
pemindangan yang dijadikan sampel di Sentra Pemindangan Ikan Desa Kusamba.
b.

Data sekunder
Data sekunder akan diperoleh dengan cara mengutip data yang telah ada

dari dokumen – dokumen yang terkait dengan tempat penelitian yang terdiri dari
data gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini adalah Sentra Pemindangan
ikan Kusamba yang terdiri dari sejarah dan struktur organisasi.
2.

Teknik pengumpulan data
Pengumpuan data dilakukan dengan pengisian form penilaian hygiene

sanitasi di setiap blok/bangsal pemindangan yang telah ditentukan dengan cara
observasi dan wawancara. Pengisian form penilaian dilakukan sesuai dengan
keterangan pengisian form penilaian pada (lampiran 2).
Pengumpulan data akan dilakukan langsung oleh peneliti yang akan
dimulai pada Bulan April minggu ke II s/d IV. Pengambilan data dilakukan
sebanyak 5 kali dimana jumlah sampel yang akan dinilai dalam 1 kali

pengambilan data adalah sebanyak 10 sampel dan waktu yang masih tersisa akan
digunakan untuk melengkapi data.
3.

Instrumen Pengumpulan Data
Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka digunakan

instrumen sebagai berikut :
a.

Form penilaian hygiene sanitasi yang digunakan untuk menilai objek
penelitian yang meliputi hygiene karyawan, keadaan lokasi dan bangunan,
fasilitas sanitasi, proses pengolahan ikan pindang dan sanitasi peralatan.

b.

Lux Meter Digital Takemura Elektric Work Ltd. Model DM-28 dengan
satuan lux.

c.

Meteran

d.

Perlengkapan alat tulis seperti : pensil, pulpen dan buku tulis.

e.

Kamera untuk dokumentasi.

F. Pengolahan dan Analisis Data
1.

Pengolahan data

a.

Editing
Hasil dari form penilaian hygiene sanitasi kemudian dilakukan

penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara umum editing adalah kegiatan
untuk pengecekan dan perbaikan isian form penilaian tersebut :
1) Apakah lengkap, dalam arti semua pernyataan sudah terisi.
2) Apakah jawaban atau tulisan masing-masing pernyataan cukup jelas atau
terbaca.

b.

Coding
Setelah semua form penilaian diedit selanjutnya dilakukan peng “kode” an

atau “coding” yakni merubah data dalam bentuk kalimat atau huruf menjadi data
angka atau bilangan.

c.

Tabulating
Memasukkan data yang telah dikelompokkan kedalam analisa table dan dalam

bentuk rekapitulasi (Notoatmodjo, 2012).

2.

Analisis data
Dalam analisis data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode

analisis univariat yaitu analisa per variable (satu variabel) yang bertujuan untuk
menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian
(Notoatmodjo, 2012). Nilai yang didapat di masing-masing variabel akan
dibandingkan dengan kategori kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi
frekwensi, serta persentase.
Dalam penentuan kategori masing-masing variabel yang akan dinilai
dalam form penilaian hygiene sanitasi digunakan rumus interval kelas (Hastono,
2011) yaitu :
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =

R
M

R = selisih nilai maksimum dan minimum.
M = jumlah kelas.
Berikut adalah pengkategorian skor dari masing-masing variabel yang
akan diteliti :

a.

Item hygiene karyawan
Keseluruhan item penelitian untuk hygiene karyawan adalah 13 item

penilaian. Nilai tertinggi adalah 15 dan nilai terendah adalah 0. Maka dapat
dijabarkan sebagai berikut :
Interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas
=

15 – 0
2

=

7,5 = 7

Jadi penetapan kategori skor untuk hygiene karyawan adalah :
8 – 15 = Memenuhi Syarat.
0 – 7 = Tidak Memenuhi Syarat.
b.

Item lokasi dan bangunan
Keseluruhan item penelitian untuk lokasi dan bangunan pemindangan

ikan adalah 21 item penilaian. Nilai tertinggi adalah 21 dan nilai terendah adalah
0. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut :
Interval

= skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas
=

21 – 0

2
=

10,5 = 10

Jadi penetapan kategori skor untuk lokasi dan bangunan pemindangan ikan
adalah:

11 – 21 = Memenuhi Syarat.
0 – 10 = Tidak Memenuhi Syarat.
c.

Item fasilitas sanitasi
Keseluruhan item penelitian untuk fasilitas sanitasi pemindangan ikan

adalah 15 item penilaian. Nilai tertinggi adalah 15 dan nilai terendah adalah 0.
Maka dapat dijabarkan sebagai berikut :
Interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas
15 – 0

=

2
=

7,5 = 7

Jadi penetapan kategori skor untuk fasilitas sanitasi pemindangan ikan adalah :
8 – 15 = Memenuhi Syarat.
0 – 7 = Tidak Memenuhi Syarat.
d.

Item sanitasi pengolahan ikan pindang
Keseluruhan item penelitian untuk sanitasi pengolahan ikan pindang

adalah 18 item penilaian. Nilai tertinggi adalah 18 dan nilai terendah adalah 0.
Maka dapat dijabarkan sebagai berikut :
Interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas
=

18 – 0
2

=

9

Jadi penetapan kategori skor untuk sanitasi pengolahan ikan pindang adalah :
10 – 18 = Memenuhi Syarat.
0 – 9 = Tidak Memenuhi Syarat.
e.

Item sanitasi peralatan
Keseluruhan item penelitian untuk sanitasi peralatan adalah 11 item

penilaian. Nilai tertinggi adalah 11 dan nilai terendah adalah 0. Maka dapat
dijabarkan sebagai berikut :
Interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas
=

11 – 0
2

=

5,5 = 5

Jadi penetapan kategori skor untuk sanitasi peralatan adalah :
6 – 11 = Memenuhi Syarat
0 – 5 = Tidak Memenuhi Syarat
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Lampiran 1

Lampiran 2
Form Penilaian Hygiene Sanitasi Pemindangan Ikan Desa Kusamba

No Bangsal

:

Nama Pemilik

:

Hari/Tanggal Pemeriksaan

:

Petugas Pemeriksa

:

Keterangan Pengisian Form
1. Masing – masing kriteria penilaian dinilai dengan memberikan tanda (√ )
pada kolom ’’ya” jika kriteria yang dinilai memenuhi persyaratan dan atau
’’tidak” jika kriteria yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.
2. Penilaian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara
3. Pada kolom ’’Nilai” diisikan angka sesuai dengan bobot hasil yang
ditentukan sebagai berikut :
a. Nilai (bobot) 1 untuk jawaban ’’ya”
b. Nilai (bobot) 0 untuk jawaban ’’tidak”
4. Pada kolom ’’Keterangan” berisikan deskripsi dari hasil penilaian per kriteria
yang dinilai di lapangan.
5. Hasil penjumlahan ’’Nilai” dibandingkan dengan kategori
1.

Hygiene Karyawan

No

Aspek Penilaian

Hasil
Ya

1

Tidak menderita penyakit
mudah menular seperti
batuk,pilek,influenza,diare
dan penyakit perut sejenisnya
(Wawancara)

2

Menutup luka pada luka
terbuka seperti bisul dan luka

Tidak

Nilai

Keterangan

lainnya (Wawancara)
3

Menjaga kebersihan

a

Tangan (wawancara)

b

Rambut (wawancara)

c

Kuku (observasi)

d

Pakaian (observasi)

4

Saat bekerja menggunakan :
(observasi)

a

Celemek

b

Tutup kepala

c

Masker

d

Sarung Tangan

e

Sepatu Boat

5

Mencuci tangan setiap kali
akan mengolah makanan
(observasi).

6

Tidak batuk/bersin dihadapan
makanan (observasi).

7

Tidak merokok saat
mengolah makanan
(observasi).

8

Tidak menggunakan
perhiasan di area tangan saat
mengolah makanan
(observasi).
Jumlah

15

2. Lokasi Dan Bangunan
No

Aspek Penilaian

1

Lokasi

a

Dapat diakses untuk
melakukan pengendalian
mutu oleh otoritas yang
berkompeten :
a) Tersedia jalan akses ke
lokasi pemindangan
(observasi).
b) Kemudahan memperoleh
ijin dari pengelola
(wawancara).

b

Tidak dibangun di lingkungan
permukiman (observasi)

c

Tidak dibangun di kawasan
industry (observasi)

2.

Bangunan

a

Mempunyai ruang kerja yg
bersih (observasi)

b

Memiliki ruang penanganan
ikan bersih (observasi)

c

Memiliki ruang penanganan
ikan kotor (observasi)

d

Dibersihkan secara saniter
dengan cairan
pembersih/desinfektan
(wawancara).

e

Melindungi produk dari
binatang pengganggu
(observasi)

Nilai
Bobot
Ya Tidak

Keterangan

f

Ruang yang digunakan utuk
penanganan atau pengolahan
hasil perikanan memenuhi
syarat : (observasi)
1) Lantai
a) Memiliki kemiringan
yang cukup agar air tidak
menggenang
b) Kedap air
c) Mudah di bersihkan
d) Memiliki saluran
pembuagan air
2) Dinding
a) Rata Permukaannya
b) Mudah Dibersihkan
c) Kuat
d) Kedap air
3) Pintu
a) Kuat
b) Mudah dibersihkan
4) Langit-langit mudah
dibersihkan
5) Pencahayaan 10 fc (100
lux).
(1 foot candle = 10 lux)
Jumlah

21

3.

Fasilitas Sanitasi

No

Aspek Penilaian

Nilai
Ya

1

Air Besih (observasi)

a

Tidak berbau

b

Tidak berwarna

c

Tersedia sarana untuk
mengalirkan air

d

Sumber air bersih berasal
dari PDAM/sumur
(wawancara)

2

Pembuangan Air dan
Limbah
(observasi)

a

Terdapat sarana
pembuangan limbah cair

b

Terdapat sarana
pembuangan limbah padat
(sampah)

c

Sistem pembuangan limbah
tidak menjadi tempat
berkumpulnya vektor

d

Wadah limbah padat terbuat
dari bahan yang kuat

e

Wadah limbah padat
tertutup rapat

f

Pembuangan limbah tidak
berhubungan langsung
dengan :
1) pangan olahan (produk
pindang)

Tidak

Bobot

Keterangan

2) sumber air
g

Air limbah diolah sebelum
dibuang ke lingkungan
(Wawancara)

4

Tempat cuci tangan
(observasi)

a

Tersedia air bersih

b

Tersedia sabun

c

Tersedia dalam jumlah yang
cukup
Jumlah

15

4. Proses Pengolahan Ikan Pindang
No

Aspek Penilaian

Nilai
Ya

1

Pemilihan Bahan Baku
Ikan : (observasi)

a

Sisik mempel kuat pada
ikan

b

Mata ikan jernih,
menonjol,dan cembung

c

Warna insang merah dan
berlendir jernih dan berbau
segar

d

Daging ikan kenyal

e

Daging berbau segar

f

Bila daging ditekan tidak
terdapat lekukan

g

Bahan baku diperoleh dari
tempat penjualan yang

Tidak

Bobot

Keterangan

diawasi pemerintah
(Wawancara).
2

Penyimpanan Bahan Baku
(observasi).

a

Wadah penyimpanan bahan
makanan dalam keadaan
1) Kuat
2) Bersih
3) Tertutup

b

Wadah penyimbahan bahan
baku tidak menjadi tempat
bersarangnya vector

c

Wadah penyimpanan bahan
baku terpisah dari makanan
jadi

3

Tempat penyimpanan
makanan jadi (produk
pindang) : (Observasi)

a

Produk pindang disimpan
pada besek yang tertutup

b

Terhindar dari sinar
matahari dan gangguan
panas

c

Tidak terdapat sampah di
tempat penyimpanan produk
pindang

d

Terhindar dari binatang
pengganggu

4

Pengangkutan (observasi)

a

Tersedia pengangkut khusus
(baki,mobil,motor) untuk
mengangkut produk pindang

ke tempat tujuan.
b

Pindang yang diangkut
harus dalam keadaaan
tertutup
Jumlah

5.

18

Sanitasi Peralatan

No

Aspek Penilaian

Nilai
Ya

1

Alat terbuat dari bahan yang
tahan karat (observasi).

2

Tidak menyerap air
(observasi)

3

Mudah dibersihkan
(observasi)

4

5

6

7

Tidak menyebabkan
kontaminasi pada hasil ikan
seperti pengelupasan pada
peralatan. (observasi)
Peralatan harus
ditata/disimpan dalam tempat
khusus. (observasi)
Peralatan yang digunakan
dalam kondisi bersih
(observasi)
Peralatan yang telah

Tidak

Bobot

Keterangan

8

a

b
c
d

digunakan dicuci dengan air
bersih. (observasi)
Peralatan yang telah
digunakan dicuci dengan
sabun. (observasi)
Alat yang dalam kondisi kotor
harus terpisah dengan :
(Wawancara)
Alat untuk menangani ikan
yang sudah bersih
Alat bahan penolong / wadah
garam
Alat untuk pewadahan produk
akhir (besek) yang bersih.
Jumlah
11

Lampiran 3
RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)

No

Item

Biaya

Sumber Dana

1

Fotocopy Surat-Surat

Rp. 10.000

Swadana

2

Print Proposal & Laporan

Rp. 75.000

Swadana

Rp. 67.000

Swadana

Rp.

5.000

Swadana

Rp. 61.500

Swadana

@ 150 x Rp. 500
3

Fotocopy Proposal & Laporan
@ 150 x Rp. 150 x 3

4

Print Lembar Observasi
@ 10 x Rp. 500

5

Fotocopy Lembar Observasi
@10 x Rp.150 x 43

6

Transportasi

Rp. 200.000

Swadana

7

Biaya lain-lain

Rp. 150.000

Swadana

Rp. 568.500

Swadana

Jumlah

Lampiran 4
DUMMY TABEL ANALISIS DATA PENILAIAN KEADAAN HYGIENE
SANITASI PEMINDANGAN IKAN DI SENTRA PEMINDANGAN IKAN
KUSAMBA
1.

Hasil Penilaian

a. Hygiene karyawan
No.
Sampel
1
1
2
3
4
n

Tgl.Pemeriksaan

Nilai

Kategori

2

3

4

Tgl.Pemeriksaan

Nilai

Kategori

2

3

4

Tgl.Pemeriksaan

Nilai

Kategori

2

3

4

b. Lokasi dan Bangunan
No.
Sampel
1
1
2
3
4
n
c.

Fasilitas sanitasi
No.
Sampel
1
1
2
3
4
n

d. Sanitasi pengolahan
No.
Sampel
1
1
2
3
4
n
e.

Tgl.Pemeriksaan

Nilai

Kategori

2

3

4

Tgl.Pemeriksaan

Nilai

Kategori

2

3

4

Sanitasi peralatan
No.
Sampel
1
1
2
3
4
n

Penyajian Data
Kategori
Memenuhi Syarat
Tidak Memenuhi Syarat
Jumlah

Frekwensi (f)

Persentase (%)

