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ANALISIS PENERAPAN HAZARD ANALYSIS & CRITICAL CONTROL 

POINT (HACCP) PADA PRODUK AIR MINUM AIRMU UMS 

(Studi Kasus: PT. Cahaya Bumi Intanpari, Karanganyar) 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Bumi Intanpari dengan produk Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK). Jenis Produk AMDK yang diteliti adalah Air 

Demineral yang merupakan air minum aman diminum yang diproses melalui 

beberapa tahap tanpa penambahan oksigen (O2) atau karbon dioksida (CO2). 

Variansi kemasan produk yang dihasilkan PT. Cahaya Bumi Intanpari terdiri dari 3 

macam, yaitu kemasan galon 19L, cup 140 mL , botol 330 dan 600 mL . Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi Titik Kendali Kritis (TKK) pada proses 

pembuatan AMDK dengan menggunakan metode Hazard Analysis & Critical 

Control Point (HACCP) dan usulan penerapannya.  Metode ini sangat efektif 

sebagai tindakan preventif untuk menjamin kemanan pangan karena dapat 

mengidentifikasi bahaya. Hasil yang didapatkan dalam analisis menggunakan 

metode HACCP didapatkan 8 TKK pada proses pembuatan AMDK PT. Cahaya 

Bumi Intanpari.  Hasil tersebut terdapat pada prinsip kedua dari konsep penerapan 

HACCP dengan mengacu diagram pohon keputusan. Usulan penelitian ini berupa 

rancangan penerapan HACCP yang terdiri dari 12 langkah, dimana 7 prinsip 

tercakul didalamnya. 
Kata Kunci: Air Minum Dalam Kemasan, Air Minum Demineral, Titik Kendali  

Kritis,Analisa Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP) 

Abstract 
This research was conducted at PT. Cahaya Bumi Intanpari with Bottled Drinking Water 
(AMDK) products. The type of AMDK product studied is Demineralized Water which is 
safe drinking water which is processed through several stages without the addition of 
oxygen (O2) or carbon dioxide (CO2). Product packaging variants produced by PT. 
Cahaya Bumi Intanpari consists of 3 types, namely 19L gallon packaging, 140 mL cup, 
330 bottles and 600 mL. This study aims to identify Critical Control Points (TKK) in the 
process of making bottled water by using the Hazard Analysis & Critical Control Point 
(HACCP) method and its proposed application. This method is very effective as a 
preventive measure to ensure food security because it can identify hazard. The results 
obtained in the analysis using the HACCP method obtained 8 TKK in the process of 
making bottled water PT. Intanpari Earth Light. These results are found in the second 
principle of the concept of applying HACCP by referring to the deciion tree diagram. The 
proposal of this research is in the form of a HACCP application design consisting of 12 
steps, in which 7 principles are included in it. 

Keyword: Bottled Drinking Water, Demineralized Drinking Water, Critical Control 
Points, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)   
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1. PENDAHULUAN

Sekarang ini, Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah berkembang 

pesat ke beberapa daerah provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Menurut Dirjen 

Industri Agro Panggah Susanto dalam siaran pers berkata, “saat ini, industri 

AMDK di dalam negeri berjumlah sekitar 700 perusahaan yang sebagain besar 

merupakan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Secara volume, konsumsi 

AMDK menyumbang sekitar 85% dari total konsumsi minuman ringan di 

Indonesia”. Perkembangan industri ini disebabkan karena permintaan yang 

banyak dari konsumen dan semakin rendahnya kualitas air baku pada sumber 

mata air maupun sumur. Menurut WHO tahun 2011 dalam Agustini (2017), 

kualitas air minum merupakan penentu kesehatan bagi lingkungan, karena air 

sangatlah penting bagi kehidupan serta mampu mentransmisikan penyakit pada 

suatu negara bahkan ke seluruh benua.  

Hal ini sangat perlu untuk mengidentifikasi setiap titik tertentu dalam kegiatan 

yang mempunyai peluang kontaminasi tinggi kemudian mengambil tindakan untuk 

meminimalkan peluang tersebut. Pendekatan berdasarkan Analisis Bahaya dan 

Pengendalian Titik Kritis atau HACCP dapat membantu sebagai tindakan preventif 

yang efektif untuk menjamin keamanan pangan (Andelina & Prasetyo, 2015). Pada 

penelitian kali ini dilakukan pada PT. Cahaya Bumi Intanpari dengan produk Air 

Minum Demineral. PT. Cahaya Bumi Intanpari memiliki 3 varian AMDK, yaitu 

AMDK galon 19L, AMDK cup 240 mL , AMDK botol 330 & 600 mL . Sebagai 

perusahaan dalam bidang pangan, yaitu AMDK maka perlu diterapkannya sistem 

HACCP untuk pengendalian kemanan pangan dari area kritis yang dapat 

menimbulkan racun dalam pangan.  

2. METODE

PT. Cahaya Bumi Intanpari merupakan perusahaan industri pengolahan AMDK 

dengan jenis air minum demineral dengan merek “Airmu UMS”. Perusahaan ini 

berdiri sejak 16 Desember 2016 dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 

pada bulan Juli 2018. Sebagai perusahaan pemula dalam bidang pangan, maka 

perlu diterapkannya sistem kemanan pangan untuk menjamin keamanan dari 

produk AMDK Demineral. Metode yang digunakan untuk 
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pengendalian kemanan pangan dari area kritis yang dapat menimbulkan racun 

dalam pangan adalah metode Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP). 

Prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian adalah perumusan 

masalah dan menentukan tujuan penelitian, mencari sumber data dari observasi 

langsung ke PT. Cahaya Bumi Intanpari baik melalui pengamatan langsung maupun 

wawancara kepada karyawan yang bersangkutan. Data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder, kemudian melakukan pengolahan data dengan menganalisis 

konsep penerapan HACCP yang terdiri dari 12 langkah dan 7 prinsip sistem 

HACCP yang tercakup didalamnya. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah 

melakukan hasil analisis dan pembahasan yang didalamnya berupa jawaban dari 

tujuan penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada bab ini mengenai penerapan prinsip HACCP 

dengan konsep yang disusun oleh Badan Pangan Sedunia (FAO) dan WHO serta 

oleh National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods 

(NACMCF, 1992, 1997) di AS, terdiri dari 12 langkah, dimana 7 prinsip 

yang tercakup didalamnya. Menurut M. Y. & Felecia (2013), prinsip tersebut 

adalah konsep dasar dari perancangan HACCP. Berikut merupakan langkah –

langkah  penerapan HACCP : 

3.1 Pembentukan Tim HACCP 

Keanggotaan yang diusulkan sebagai tim HACCP PT. Cahaya Bumi Intanpari 

beranggotakan 6 orang yang mempunyai fungsi yang berbeda. Keanggotaanya 

terdiri dari ketua, analisa laborat, sekretaris, rekayasa bahan baku dan produksi. 

3.2 Mendiskripsikan Produk AMDK PT. Cahaya Bumi Intanpari 

Deskripsi produk merupakan tahap kedua dari penerapan konsep sistem 

HACCP. Informasi yang terkandung dalam informasi meliputi nama porduk, 

spesifikasi produk, ukuran kemasan, metode penyajian, daya awet, distribusi 

produk, sifat kemasan, jenis dan label kemasan. 
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3.3 Identitifikasi  Pengguna Produk 

Pengguna yang dituju baik kaum dewasa, orang tua, bayi, ibu menyusi dan 

manula, hal ini dikarenakan karena produk AMDK Demineral “Airmu” telah 

melalui beberapa proses dan uji fisik, kimiawi maupun biologi atau 

mikroorganisme sehingga aman diminum bagi semua kalangan. 

3.4 Menyusun Bagan Alir 

Diagram alir proses merupakan urutan proses produksi dalam pembuatan 

AMDK Demineral. Alir proses water treatment pada PT. Cahaya Bumi Intanpari 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

1.2 Perpindahan Air ke Bak 

Penampungan (12x8 meter)

1.1 Pengambilan Sumber 

Mata Air dengan Truk 

Tangki Stainless

1.3 Transfer air dari bak 

penampungan ke sand 

filter

1.4 Sand Filter 1&2

(Penyaringan Pasir Aktif) 

1.5 Karbon Filter 1&2

(Penyaringan Karbon Aktif)
1.6 Penyaringan Catride

(5 цm)

1.7 Penyaringan Catride

(3 цm)
1.8 Sterilisasi Sinar 

Ultraviolet

1.9 Sterilisasi Biomagnetik
1.11 Proses Osmosis 1.12 Finish Tank + Inject Ozon 

(konsistensi 0.3 ppm)

1.10 Transfer air 

setengah jadi ke tandon 

(6x5000 liter)

Gambar 1 Bagan Alir Proses Produksi Pembuatan Air Demineral 

3.5 Konfirmasi Bagan Alir di Lapangan 

Pada tahap ini, bagan alir yang dibuat oleh tim HACCP sudah sama dengan 

proses sebenarnya di raung produksi, filling maupun ruang pencucian galon. Bagan 

alir yang telah dibuat oleh tim berupa bagan alir proses water treatment atau 

pengolahan air baku, proses pengisian kemasan cup 240  mL , pengisian kemasan 

botol 330 dan 500 mL , pengisian galon 19L dan yang terakhir adalah pencucian 

galon 19L.  
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3.6 Mengidentifikasi Bahaya Potensial, Pengendalian dan Penentuan Titik Kendali 

Kritis (Prinsip 1 & Prinsip 2) 

Menurut Wallace (2005) dalam bukunya “HACCP Sekilas Pandang”, titik 

kendali kritis merupakan langkah dimana pengendalian dapat diterapkan dan 

bahaya kemanan dapat di hilangkan, atau diturunkan sampai ke batas yang dapat 

diterima. Identifikasi bahaya dan penentuan Titik Kendali Kritis (TKK) oleh tim 

HACCP didapatkan 8 TKK pada proses pembuatan air, pencucian galon dan proses 

filling pada masing-masing kemasan. Penentuan TKK mengacu pada diagram 

keputusan yang diterbitkan oleh Codex (1997b) dan NACMCF (1997). Diagram  

pohon dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut: 

Modifikasi langkah 

dalam proses atau produk
Mulai

P1a P1

P2

P3

Bukan TKK

Behenti

P4

TKK

Y

T

T

Y

Y

T

T

Y

Y T

P1) Apakah ada tindakan 

pengendalian?

P1a) Apakah pengendalian pada tahap 

ini memang diperlukan untuk menjamin 

keamanan?

P2) Apakah langkah ini memang khusus 

dirancang untuk memusnahkan atau 

mengurangi hazard sampai ke tingkat 

yang dapat diterima?

P3) Apakah kontaminasi hazard yang 

teridentifikasi dapat melampaui tingkat 

yang dapat diterima atau apakah dapat 

bertambah sampai ke tingkat yang tidak 

dapat diterima?

P4) Apakah langkah selanjutnya 

dapat memusnahkan hazard yang 

teridentifikasi atau mengurangi 

peluang muncuulnya hazard 

sampai ke tingkat yang dapat 

diterima?

Gambar 2 Diagram Pohon Keputusan Identifikasi TKK 
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3.7 Menentukan Batas Kritis Untuk Setiap Titik Kendali Kritis (Prinsip 3) 

Batas kritis untuk masing – masing TKK dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 Batas Kritis Masing – Masing TKK 

No.

TKK

F : Masih terdapat bau, warna air dan rasa backwash dan sanitasi tidak dilakukan

K : Lolosnya zat-zat organik dan persenyawaan 

kimiawi lainnya

permukaan bubuk arang aktif yang kasar 

dan bertahan 1-2 tahun 

 - Pengecekan berkala, kontrol zat terlarut maksimal 4 mg/liter filter kotor 

 - Pencucian menggunakan pH air 4 dan 14

 - Pengendalian amper & tegangan listrik

 - Penggantian komponen ozon (PCB, pompa udara dll)

 - Pengoptimalan proses selanjutnya

 - Operator lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam proses 

pencucian

K : Masih terdapat sisa sabun atau diterjen
 - Gunakan sikat otomatis untuk pencucian dalam galon dan sikat 

manual untuk bagian luar galon

 - Pengecekan suhu dan kelembapan ruangan untuk mencegah  

pertumbuhan mikrobiologis
 - Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C

 - Penambahan selang air sebelum cup disegel & atribut lab untuk 

operator
 - Selang air selalu berjalan ketika produksi

 - Membatasi akses karyawan yang memasuki ruang filling ( <3 

Orang)

- Operator tidak memakai atribut lab 

dengan lengkap & operator sakit

4.2
Pengisian air kedalam botol 

dengan otomatis

 - Pengecekan suhu dan kelembapan ruangan untuk mencegah  

mikrobiologis
 - Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C

 - Operator tidak dalam kondisi sakit  - Operator sakit

 - Membatasi akses karyawan yang memasuki ruang filling ( <4 

Orang)

 - Jumlah operator melibihi batas dan atribut 

laborat  operator tidak lengkap

 - Pengecekan suhu dan kelembapan ruangan untuk mencegah  

mikrobiologis
 - Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C

 - Membatasi akses karyawan yang memasuki ruang filling ( <3 

Orang)

 - Jumlah operator melibihi batas dan atribut 

laborat  operator tidak lengkap

 - Lampu Sterilisasi UV ruangan mati

 - Operator mengalami batuk dan flu 

F = Risiko Fisik ; B = Risiko Biologi ; K = Risiko Kimiawi

pencucian tidak menggunakan air dengan pH 

4 dan 14

F & B : Kontaminasi silang baik fisik, kimiawi dan 

mikroorganisme dengan manusia atau lingkungan 

sekitar

 - Melakukan kontrol backwash dan sanitasi sehari 1x setiap pagi

K : Tekstur pada pada partikel air masih kasar

Proses Osmosis

Konsentrasi ozon kurang dari 0.3 ppm

K : Lolosnya bagian terkecil molekul, ion-ion & 

TDS air masih >4 ppm

Langkah Proses Hazard

2.2

Pencucian galon dengan alat 

pembersih (sabun, deterjen 

atau bahan lainnya) lalu bilas

5.2

Pengisian dan pemberian 

label beserta tutup kemasan 

cup

5

1.5
Penyaringan menggunakan 

karbon filter
1

31.11

Tindakan Pengendalian Batas Kritis

Sterilisasi dengan UV (sinar 

ultaraviolet)

 - Kontrol intensitas lampu UV dan pengantian lampu ketika 

pengunaan > 20000 jam

1.12 Finish tank dan injeksi ozon

2

4

Matinya lampu ultra violet & pemakaian > 

20000 jam
1.8

K : Residu ozon kurang  dari 0.3 ppm

Nomor 

Proses

3.2

Pengisian dan pemberian 

tutup beserta segel botol 

galon

8

F, K & B : Kontaminasi silang baik fisik, kimiawi 

dan biologi dari alat, manusia dan lingkungan 

sekitar ruang filling galon

 - Memakai atribut laborat lengkap dan operator sehat

Pencucian tidak menggunakan sikat otomatis 

dan pembilasan kurang bersih

F, K & B : Kontaminasi silang baik fisik, kimiawi 

dan biologi dari alat, manusia dan lingkungan 

sekitar ruang filling

6

F, K & B : Kontaminasi silang baik fisik, kimiawi 

dan biologi dari alat, manusia dan lingkungan 

sekitar ruang filling

7
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3.8 Menentukan Sistem Pemantauan dan Perbaikan TKK  (Prinsip 4 & Prinsip 5) 

Menurut Codex dalam buku Food International (2012),  pematauan adalah “tindakan untuk melakukan serangkaian observasi atau 

pengukuran parameter yang direncanakan apakah TKK memang terkendali”. Pada tahap ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Analisa Sistem Pemantauan dan Perbaikan TKK Produk Airmu UMS PT. Cahaya Bumi Intanpari 

No.

TKK Prosedur Frekuensi Tanggung Jawab

Backwash dan sanitasi tidak dilakukan

Permukaan bubuk arang aktif yang 

kasar dan bertahan 1-2 tahun 

1.11 Proses Osmosis 3
Filter kotor, pencucian tidak

menggunakan air dengan pH 4 dan 14

Periksa filter & 

kontrol zat terlarut

2 jam sekali ketika 

produksi

Personil laborat 

(Ahmad Alfan F)

- Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C

- Operator tidak memakai atribut lab

dengan lengkap & operator sakit

- Selang air selalu berjalan ketika 

produksi

- Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C

- Operator sakit

- Jumlah operator melibihi batas dan 

atribut laborat  operator tidak lengkap

- Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C

- Jumlah operator melibihi batas dan 

atribut laborat  operator tidak lengkap

- Lampu Sterilisasi UV ruangan mati - Sanitasi ruangan filling  galon

- Operator mengalami batuk dan flu 

Kepala bagian 

produksi (Dwi 

Suyaji)

- Pencucian dan penggantian atribut 

lab

- Sanitasi ruangan filling cup

- Periksa kesehatan pada operator 

filling

3.2

Pengisian dan 

pemberian tutup

beserta segel  galon

8

Periksa suhu 

ruangan, kesehatan 

laboratorium, atribut 

lab dan lampu UV 

ruangan

Setiap kali akan 

produksi dan 

sedang berjalannya 

produksi

Kepala bagian 

produksi (Dwi 

Suyaji)

- Penggantian lampu UV pada ruang 

- Periksakan operator yang sedang 

sakit

- Perbaiki pendingin ruangan

4.2 7

Periksa suhu 

ruangan, kesehatan 

operator & 

kebersihan atribut lab

Perbaikan
Nomor 

Proses
Langkah Proses Batas Kritis

Pemantauan

1.8
Sterilisasi dengan UV 

(sinar ultaraviolet)

1.12
Finish tank dan injeksi 

ozon

2

4

Periksa amper,

tegangan listrik dan 

komponen pada 

ozon

Setiap kali akan 

produksi

Personil laborat 

(Ahmad Alfan F)

Penggantian komponen ozon ( PCB,

pompa udara dan filter )

Rusak atau matinya lampu ultra violet

Konsentrasi ozon kurang dari 0.3 ppm

Periksa lampu UV 

secara berkala

Setiap kali akan 

produksi

Penggantian filter jika TDS masih >4

ppm

Personil produksi 

(rekayasa proses)

- Penggantian alat sikat untuk galon

- Gunakan sabun atau diterjen khusus 

untuk menghilangkan kotoran dan 

noda membandel

Personil laborat  

(Ahmad Alfan F)
Penggantian lampu ultraviolet

Setiap kali galon  

akan dibilas atau 

dilanjutkan ke 

proses berikutnya

5.2

Pengisian dan 

pemberian label 

beserta tutup

kemasan cup

6

Periksa suhu 

ruangan, selang air 

dan  atribut lab  bagi 

operator

2.2

Pencucian galon 

dengan alat pembersih 

(sabun, deterjen atau 

bahan lainnya) lalu 

bilas

5

Masih terdapat bau dan kotoran (debu,

tanah atau kotoran lain) yang menempel 

pada galon

Periksa dengan teliti 

bau dan kotoran 

pada permukaan 

maupun dalam galon

Setiap kali akan 

produksi dan 

sedang berjalannya 

produksi

Kepala bagian 

produksi (Dwi 

Suyaji)

- Sanitasi ruangan filling cup

- Pencucian dan penggantian atribut

- Periksa kesehatan pada operator 

filling

Pengisian air kedalam 

botol dengan otomatis

Setiap kali akan 

produksi dan 

sedang berjalannya 

produksi

Penggantian bubuk arang karbon aktif 

pada filter karbon jika permukaannya 

tidak merata 

1.5

Penyaringan 

menggunakan karbon 

filter

Backwash dan 

sanitasi dengan HCL 

& NaOH

sehari 1x setiap

pagi

Personil laborat  

(Ahmad Alfan F)
1
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3.9 Penetapan Prosedur Verifikasi dan Dokumentasi (Prinsip 6 & Prinsip 7) 

Pada tahap ini peninjauan kembali penyimpanan dan disposisi produk dapat dimasukkan seabgai kegiatan verifikasi. Sedangkan 

dokumentasi sebagai pendukung dilakukannya audit atau pelaksanaan kewajiban hukum lainnya. 

Tabel 3 Penetapan Prosedur Verifikasi dan Dokumentasi Sistem HACCP PT. Cahaya Bumi Intanpari 

Backwash dan sanitasi tidak dilakukan

Permukaan bubuk arang aktif yang kasar 

dan bertahan 1-2 tahun 

 - Meninjau laporan penggunaan dan pergantian lampu UV di ruang 

water treatment (ketua bagian produksi setiap penggantian lampu 

UV)

 - Laporan uji kimiawi dan biologi terhadap air yang telah melewati 

tahap ini, ujinya meliputi TDS dan PH yang dilakukan setiap 120 

menit sekali dan  biologi setiap minggu sekali

1.11 Proses Osmosis 3
Filter kotor, pencucian tidak menggunakan 

air dengan pH 4 dan 14

 Catatan membenarkan bahwa filter telah di sanitasi sesuai waktu dan 

prosedur

 - Melakukan audit internal terhadap catatan proses pencucian

 - Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C  - Meninjau laporan produksi dan sanitasi ruangan filling cup

- Operator tidak memakai atribut lab 

dengan lengkap & operator sakit

 - Menggunakan laporan penggunaan dan pergantian atribut lab bagi 

operator

 - Selang air selalu berjalan ketika produksi
 - Catatan medis pada operator filling

 - Jumlah operator melibihi batas dan atribut 

laborat  operator tidak lengkap

 - Menggunakan laporan penggunaan dan pergantian atribut lab bagi 

operator

 - Operator sakit  - Catatan medis pada operator filling botol

 - Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C  - Meninjau laporan produksi dan sanitasi ruangan filling botol

 - Suhu ruangan tidak lebih dari 28°C  - Meninjau laporan produksi dan sanitasi ruangan filling galon

 - Jumlah operator melibihi batas dan atribut 

laborat  operator tidak lengkap
 - Meninjaun laporan pergantian lampu UV 

 - Lampu Sterilisasi UV ruangan mati

 - Operator mengalami batuk dan flu 

 - Laporan dan riwayat medis operator 

 - Check sheet penggunaan dan penggantian lampu 

UV

 - Laporan dan riwayat medis operator filling galon

 - Laporan dan riwayat medis operator filling cup

 - Laporan &  formulir penggantian komponen mesin 

filling botol

 - Check sheet perawatan mesin filling botol

Dokumentasi dan Pencatatan

Laporan uji fisik dan kimiawi pada proses filter 

karbon aktif dan formulir perawatan serta perbaikan

 - Laporan uji kandungan ozon air, TDS, konduktivit 

dan pH air

 - Check sheet perawatan mesin filling cup

 - Laporan &  formulir penggantian komponen mesin 

filling cup

Laporan uji lab kimiawi dan perawatan filter pada tahap ini

 - Formulir penggantian komponen ozon (PCB, 

pompa udara dan filter)

 - Catatan galon bersih  dan galon rusak atau tidak 

layak digunakan

 - Riwayat penggantian alat pembersih galon (sikat, 

kanebo) dan sabun yang digunakan

 - Formulir penggantian dan penggunaan lampu UV 

di area water treatment

 - Laporan uji kimiawi dan biologi yang telah 

melewati tahap ini

Masih terdapat bau dan kotoran (debu, 

tanah atau kotoran lain) yang menempel 

pada galon

 - Catatan membenarkan bahwa galon telah dicuci dan diseleksi 

dengan baik

1.5

Penyaringan 

menggunakan karbon 

filter

1

 Catatan membenarkan bahwa karbon filter telah di sanitasi sesuai 

waktu dan prosedur

 - Meninjau laporan pergantian membran komponen ozon dan 

laporan  uji konsistensi kandungan ozon pada air
1.12

 - Menggunakan laporan penggunaan dan pergantian atribut lab bagi 

operator

Konsentrasi ozon kurang dari 0.3 ppm

5.2

Pengisian dan 

pemberian label 

beserta tutup 

kemasan cup

3.2

Pengisian dan 

pemberian tutup 

beserta segel botol 

galon

8

Finish tank dan 

injeksi ozon
4

4.2

Pengisian air kedalam 

botol dengan 

otomatis

7

6

2.2

Pencucian galon 

dengan alat 

pembersih (sabun, 

deterjen atau bahan 

5

Batas Kritis Tindakan Verifikasi

1.8 Rusak atau matinya lampu ultra violet
Sterilisasi dengan UV 

(sinar ultaraviolet)

No. 

TKK

2

Nomor 

Proses
Langkah Proses
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya untuk penerapan sistem

konsep HACCP yang terdiri dari 12 langkah dan 7 prinsip didalamnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

4.1 Titik Kendali Kritis (TKK) merupakan langkah disuatu proses yang sangat penting 

untuk mencegah atau memusnahkan hazard pada keamanan air baku atau 

menguranginya sampai ke tingkat yang diterima. Berdasarkan hasil dan pembahasan 

dalam penentuan TKK oleh tim HACCP terdapat 8 TKK pada proses pembuatan air 

minum dalam kemasan (AMDK) Airmu UMS. TKK pada proses pembuatan AMDK 

tersebut, yaitu pada proses : 

4.1.1 Penyaringan menggunakan       karbon 

filter 

4.1.2 Sterilisasi dengan sinar UV 

4.1.3 Proses Osmosis 

4.1.4 Proses finish tank dan injeksi ozon 

4.1.5 Pencucian galon dengan alat    

pembersih (sabun, deterjen atau 

bahan lainnya) lalu bilas 

4.1.6 Pengisian dan pemberian label 

beserta tutup kemasan cup  

4.1.7 Pengisian Air kedalam botol 

dengan otomatis 

4.1.8 Pengisian dan pembersihan tutup 

beserta segel botol 

4.2 Berdasarkan analisa data dan pembahasan pada bab keempat diharapkan rancangan 

sistem penerapan HACCP tersebut dapat dijadikan sebagai usulan penerapan bagi 

perusahaan PT. Cahaya Bumi Intanpari.  Usulan penerapan HACCP tersebut terdiri 

dari 12 langkah, dimana 7 prinsip HACCP tercakup didalammnya. Selain itu tindakan 

pengendalian atau pencegahan pada masing – masing TKK sebagai usulan penerapan 

bagi perusahaan. Tindakan pengendalian dan pemantauan diharapkan dapat 

mencegah terjadinya hazard (bahaya)  atau memastikan bahwa kriteria pada masing 

– masing TKK diterima (acceptability).



DAFTAR PUSTAKA 

Agustini, S. 2017. Harmonisasi standar nasional ( sni ) air minum dalam kemasan dan 

standar internasional. 9(2):30–39. 

Andelina, M. dan E. Prasetyo. 2015. Penerapan hazard analysis critical control point 

(haccp) pada proses produksi kecap di bastoon food kudus. Kesehatan Masyarakat. 

3(1) 

Food International, L. 2012. HACCP A Toolkit for Implementation. Edisi 2. England: 

Leatherhead.  

Megawati. Y., dan Felecia. 2013. Pembuatan dokumentasi haccp di plant-1 pt x. Jurnal 

Tirta. 1:171–176. 

Wallace, C. dan S. Mortimore. 2005. HACCP Sekilas Pandang. Jakarta: Penerbit Buku 

Kedokteran EGC.  




