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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak-Nya Buku Seri Teknologi Pangan Spesifik 
Daerah edisi revisi ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan perbaikan terhadap Buku Seri Teknologi 
Pangan Spesifik Daerah yang telah ada dengan menambahkan pembahasan tentang Analisis Bahaya 
dan Tindakan Pencegahan Bahaya. Buku ini tujukan kepada industri pangan dan masyarakat umum agar 
mengenal dan memahami jenis teknologi pengolahan produk pangan spesifik daerah sehingga dapat 
digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan khas daerah DIY. 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah didepan mata dan akan efektif pada 1 Januari 2016. Standar 
keamanan pangan menjadi salah satu yang mesti diperhatikan bagi sektor makanan dan minuman dalam 
negeri untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan program integrasi ekonomi dalam sebuah pasar tunggal di kawasan 
Asia Tenggara. Pembentukan MEA yang akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015 bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing ASEAN di kancah dunia. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mendukung penuh kesiapan sektor pangan dalam 
menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Badan POM telah melakukan berbagai upaya 
untuk mendukung seluruh industri pangan khususnya UMKM agar mampu bersaing di pasar ASEAN. 

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Badan POM melalui Balai Besar POM di Yogyakarta 
adalah dengan menyusun Buku Seri Teknologi Pangan Spesifik Daerah. Setelah sebelumnya Balai 
Besar POM di Yogyakarta telah menyusun Buku Seri Teknologi Pangan Spesifik Daerah untuk produk 
bakpia, geplak, wingko, ampyang, wingko, salak, patilo, keripik belut, dan rempeyek, pada tahun 2015 ini 
dilakukan revisi terhadap buku bakpia, geplak, dan patilo. Dengan buku ini, kami berharap mutu dan 
keamanan pangan produk-produk khas DIY dapat meningkat dan akhirnya produk-produk pangan 
spesifik daerah dapat terangkat dan mampu bersaing di pasar ASEAN.  

Akhir kata, diharapkan buku ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan 
keamanan dan mutu produk pangan spesifik DIY. Diharapkan saran-saran yang konkrit untuk 
meningkatkan mutu buku ini dapat disampaikan kepada kami. 

 
 

  Yogyakarta, Desember 2015 
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta 

 
 
 
 

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt. 
          NIP. 19660113 199103 2 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Kota Yogyakarta selama ini terkenal sebagai sentranya jajanan bakpia di Indonesia. Bakpia adalah 
produk kue yang terbuat dari bahan tepung terigu, garam, gula, air, dan minyak sebagai bahan dasar 
pembuatan kulit yang dilakukan pencampuran sampai terbentuk adonan, sedangkan bahan isiannya 
berupa campuran kacang hijau dan gula. Lalu dilakukan proses pemanggangan. Di kota ini, bakpia yang 
produksinya berbasis rumah tangga hampir selalu bisa ditemui di tiap pusat jajanan yang tersebar di 
sudut kota. 

Berkunjung ke Jogja terasa belum lengkap jika belum membeli bakpia sebagai oleh-oleh. Makanan 
berbentuk bulat pipih dengan isian yang memiliki rasa manis ini memang menjadi primadona buah 
tangan khas dari jogja. Hampir seluruh wisatawan yang datang ke jogja tidak lupa untuk membeli oleh-
oleh bakpia  sebagai buah tangan  keluarga dirumah. 
 
Bakpia kacang hijau adalah makanan semi basah, hasil pengovenan dari adonan tepung terigu, diisi 
kacang hijau, dibentuk bulat pipih, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan 
tambahan makanan yang diijinkan. Rasanya yang legit dan lembut di lidah sangat diminati oleh 
wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Dengan berkembangnya waktu, isi bakpiapun menyesuaikan      
dengan keinginan konsumen, diantaranya cokelat, keju, kumbu hijau, kumbu hitam, dan aneka rasa 
buah. 
 
Awalnya, daerah yang menjadi sentra pembuatan bakpia adalah daerah Pathuk, karena itu bakpia juga 
terkenal sebagai bakpia pathuk. Karena prospeknya bagus, cara pembuatannya tidak sulit, dan 
bahannyapun mudah didapat, banyak orang yang tertarik untuk memulai usaha pembuatan bakpia, 
sehingga saat ini produsen bakpia sudah tersebar tidak terbatas di daerah Pathuk saja.  
 
Bakpia sangat bagus untuk dijadikan makanan khas unggulan DIY. Karena itu perlu suatu acuan bagi 
pengawas dan pembina serta para produsen yang kebanyakan adalah industri rumah tangga untuk 
menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam pembuatan bakpia sehingga 
dihasilkan produk bakpia yang aman dan bermutu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    Gb.1. Bakpia siap saji 
  



BAB II 
KARAKTERISTIK PRODUK 

 
 
Bakpia berbentuk bulat pipih, warna kuning kecoklatan, kulit renyah,  dengan isi kumbu di dalamnya. Kulit 
bakpia tidak terlalu tebal, sehingga rasa kumbu yang manis sangat menentukan keseluruhan rasa 
bakpia. Bakpia bisa dibuat kering dengan berbagai rasa, antara lain rasa coklat, keju, strawbery, dan 
durian, menyesuaikan keinginan konsumen. 
 
Untuk bakpia kacang hijau, sudah ada standar mutu yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional, yaitu 
SNI 01-4291-1996. Menurut SNI tersebut, bakpia kacang hijau adalah makanan semi basah, hasil 
pengovenan dari adonan tepung terigu, diisi kacang hijau tanpa kulit dan gula, dibentuk, dengan atau 
tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diijinkan. 
 
Bakpia kacang hijau memiliki umur simpan rata-rata 3 hari. Umur simpan ini salah satunya ditentukan 
pada tahap pemasakan kumbu. Jika pemasakan kumbu kurang sempurna, maka umur simpannya 
menjadi lebih pendek. Selain itu, kebersihan saat pengolahan dan pengemasan juga menentukan umur 
simpan. Jika saat pengolahan dan pengemasan kurang dijaga kebersihannnya, cemaran mikroba pada 
bakpia akan semakin banyak, dan bakpia menjadi lebih tidak tahan lama.  
 
Bakpia yang dibuat kering dengan berbagai rasa, antara lain rasa coklat, keju, strawbery, dan  durian, 
memiliki umur simpan rata-rata 7 hari. 
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Gb.2. Bakpia dibelah 
  

 
 

 



BAB III 
BAHAN DAN PERALATAN 

 
Produk yang bermutu diawali dari pemilihan bahan baku yang bermutu. Demikian pula pada pembuatan 
bakpia, untuk memperoleh produk akhir bakpia yang bermutu, sangat penting untuk melakukan 
pengawasan pada pemilihan dan pengadaan bahan baku. Sedangkan pengendalian peralatan 
dimaksudkan agar tidak mencemari pangan selama proses produksi. 
 
A. BAHAN 
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakpia antara lain terigu, kacang hijau, gula pasir, air, 
minyak goreng, garam dan bahan tambahan lain. Bahan tambahan ini antara lain pengawet. 
 

Terigu 
Tepung terigu sebagai bahan makanan adalah tepung yang dibuat dari   endosperma biji gandum 
Triticum aewstivum L. (Club wheat) dan atau Triticum compactum Host atau campuran keduanya 
dengan penambahan Fe, Zn, Vitamin B1, Vitamin B2 dan asam folat sebagai fortifikan. Terigu yang 
digunakan dalam pembuatan bakpia adalah terigu dengan kadar gluten sedang dan terigu dengan 
kadar gluten tinggi. Kadar gluten akan mempengaruhi tekstur bakpia, menjadikan kulit bakpia lebih 
elastis dan tidak mudah robek. Kadar gluten sebanding dengan kadar protein dalam terigu. Karena itu, 
terigu yang digunakan sebaiknya mempunyai kadar protein 10,5 - 11,5% dan terigu yang kadar 
proteinnya  12-14%. 
 

 
Jangan  gunakan  terigu yang sudah menggumpal, pilihlah terigu yang     
berwarna putih, bau dan rasa normal, bebas dari bau asing. Terigu yang 
menggumpal berarti kelembabannya tinggi atau telah menyerap uap air di 
lingkungannya sehingga lebih mudah rusak, berjamur dan berbau apek. 
Terigu yang menggumpal juga bisa disebabkan oleh kontaminasi serangga 
atau mikroorganisme. Terigu juga harus bebas dari benda asing dan 
serangga dalam semua bentuk stadia serta potongan-potongannya. Syarat 
mutu terigu mengacu SNI 3751-2009 tentang Tepung Terigu sebagai 
Bahan Makanan. (Tabel 2.)  
 

 
Gambar 3. Tepung Terigu 
 
 



Tabel 2. Syarat Mutu Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 3751-2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis uji Satuan  Persyaratan 

Keadaan: 

a. Bentuk 

b. Bau 

c. Warna 

 

- 

- 

- 

 

serbuk 

normal (bebas dari bau asing) 

putih, khas terigu 

Benda asing - tidak ada 

Serangga dalam semua 

bentuk stadia dan 

potonganpotongannya 

yang tampak 

- tidak ada 

Kehalusan, lolos ayakan 212 

μm (mesh No. 70) (b/b 

% min 95 

Kadar Air (b/b) % maks. 14,5 

Kadar Abu (b/b) % maks. 0,70 

Kadar Protein (b/b) % min. 7,0 

Keasaman mg KOH/ 100 g maks. 50 

Falling number (atas dasar 

kadar air 14 %) 

detik min. 300 

Besi (Fe) mg/kg min. 50 

Seng (Zn) mg/kg min. 30 

Vitamin B1 (tiamin) mg/kg min. 2,5 

Vitamin B2 (riboflavin) mg/kg min. 4 

Asam folat mg/kg min. 2 

Cemaran logam: 

a. Timbal (Pb) 

b. Raksa (Hg) 

c. Kadmium (Cd) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

maks. 1,0 

maks. 0,05 

maks. 0,1 

Cemaran Arsen mg/kg maks. 0,50 

Cemaran mikroba: 

a. Angka lempeng total 

b. E. coli 

c. Kapang 

d. Bacillus cereus 

 

koloni/g 

APM/g 

koloni/g 

koloni/g 

 

maks. 1 x 106 

maks. 10 

maks. 1 x 104 

maks. 1 x 104 



 
 

 Kacang Hijau 
Kacang hijau adalah hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiate (L) Wilczek) berupa biji kering yang 
telah dilepaskan dan dibersihkan dari kulit polong. Pilih kacang hijau yang masih utuh meskipun pada 
akhirnya kacang hijau tersebut digiling. Kacang hijau yang sudah pecah lebih rentan terhadap jamur.  
 
 
 

  

 
 
 

 

   Gambar 4. Kacang Hijau Utuh                                                                          Gambar.5. Kacang Hijau Tanpa Kulit 

 

  

Syarat mutu kacang hijau mengacu pada SNI 01-3923-1995 tentang Kacang Hijau. Kacang hijau 
digolongkan menjadi 3 kelas mutu, yaitu mutu I, mutu II, dan Mutu III. Kacang hijau harus bebas dari 
hama penyakit, bebas dari bau busuk, asam, apek, dan bau asing lainnya, juga harus bebas dari bahan 
kimia seperti insektisida dan fungisida. Selain itu, kacang hijau harus memiliki suhu normal. Adapun 
syarat kacang bisa dilihat dari tabel 3. 
 
Tabel 3.Spesifikasi Persyaratan Mutu Kacang Hijau (SNI 01-3923-1995) 

 

Jenis Uji  Satuan  Persyaratan Mutu 

  Kelas Mutu I Kelas Mutu II Kelas Mutu III 

Kadar air (%) Max 13 Max 14 Max 14 

Butir rusak (%) Max 1 Max 3 Max 5 

Butir belah (%) Max 1 Max 2 Max 3 

Butir keriput (%) Max 2 Max 4 Max 6 

Kotoran (%) Max 0 Max 1 Max 2 

Lolos ayakan (%) Max 1 Max 3 Max 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gula Kristal putih 
Gula kristal putih dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfitasi/ karbonatasi/ fosfatasi atau proses 
lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi. Gula Kristal putih diklasifikasikan menjadi 2 kelas mutu 
yaitu  GKP 1 dan GKP 2. Syarat mutu gula kristal putih mengacu pada SNI 3140.3:2010 tentang Gula 
Kristal putih..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Gula kristal putih  
 

 
Tabel 4. Syarat Mutu Gula Kristal Putih  (SNI 3140.3:2010) 

No  Parameter Uji  Satuan Persyaratan  

   GKP 1 GKP 2 

1 

 
Warna 
1.1. Warna Kristal 
1.2.Warna larutan (ICUMSA) 

 
CT 
IU 

 
4,0-7,5 
81-200 

 
7,6-10,0 
201-300 

2 Besar jenis butir mm 0,8-1,2  0,8-1,2  

3 Susut pengeringan (b/b) % Maks. 0,1 Maks. 0,1 

4 Polarisasi (0Z,200C) “Z” Min. 99,6 Min. 99,5 

5 Abu konduktiviti (b/b) % Maks. 0,10 Maks. 0,15 

6 

 
Bahan tambahan pangan 
6.1. Belerang dioksida (SO2) 

 
mg/kg 

 

 
Maks. 30 

 
Maks. 30 

7 Cemaran logam : 
7.1. Timbal (Pb) 
7.2. Tembaga (Cu) 
7.3. Arsen (As) 

 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 

 
Maks. 2 
Maks. 2 
Maks. 1 

 

 
Maks. 2 
Maks. 2 
Maks. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Air  
Air yang digunakan sebagai bahan baku bakpia harus memenuhi persyaratan air minum. Air minum 
adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 
kesehatan dan dapat langsung diminum. 
Kualitas  air  minum  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ 
MenKes / Per / IV / 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

 
Tabel 5. Persyaratan Kualitas Air Minum 

  

 

No Jenis Parameter Satuan 
Kadar Maksimum yang 

diperbolehkan 

1. Parameter yang 
berhubungan langsung 
dengan kesehatan 

    

 a. Parameter 
Mikrobiologi 

  

  1) E.coli  Jumlah per 100 ml sampel 0 

 2) Total Bakteri 
Koliform 

Jumlah per 100 ml sampel 0 

 b. Kimia an-organik     

 1. Arsen mg/l 0,01 

 2. Fluorida mg/l 1,5 

 3. Total Kromium mg/l 0,05 

 4. Kadmium mg/l 0,003 

 5. Nitrit, (sebagai 
NO2

-) 
mg/l 3 

 6. Nitrat, (sebagai 
NO3

-) 
mg/l 50 

 7. Sianida mg/l 0,07 



 8. Selemium mg/l 0,01 

 2 Parameter yang tidak 
langsung berhubungan 
dengan kesehatan 

Jumlah per 100 ml sampel 0 

  a. Parameter fisik   

 1. Bau  Tidak berbau 

 2. Warna TCU 15 

 3. Total zat padat 
terlarut (TDS)  

mg/l 500 

 4. Kekeruhan NTU 5 

 5. Rasa  Tidak berasa 

 6. Suhu 0C Suhu udara ± 3 

  b. Parameter kimiawi   

  1. Aluminium mg/l 0,2 

 2. Besi mg/l 0,3 

 3. Kesadahan mg/l 500 

 4. Khlorida mg/l 250 

 5. Mangan mg/l 0,4 



 6. pH  6,5-8,5 

 7. Seng mg/l 3 

 8. Sulfat mg/l 250 

 9. Tembaga mg/l 2 

 10. Amonium mg/l 1,5 

 
 

 Minyak Goreng  
Minyak goreng adalah minyak yang diperoleh dengan cara memurnikan minyak makan nabati. 
Memilih minyak goreng juga jangan yang sudah disimpan lama dalam keadaan terbuka, karena 
minyak yang sudah   disimpan lama dalam keadaan terbuka kemungkinan telah mengalami oksidasi 
sehingga akan memberikan aroma dan rasa tengik. 
Syarat mutu minyak goreng mengacu pada SNI 01-3741-1995 dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

        Gb.7. Minyak goreng  

 

 
 
 

Tabel 6. Syarat Mutu Minyak Goreng (SNI 01-3741-1995) 

 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan     

1.1 Bau - Normal 

1.2 Rasa - Normal 



2 Air % b/b Maksimum 0,30 

3 Asam lemak bebas ( 
dihitung sebagai asam 
laurat ) 

% b/b Maksimum 0,30 

4 Minyak pelikan - Tidak ternyata 

5 Bahan tambahan 
makanan 

  Sesuai SNI 01-0222-1995 
dan PerMenkes No. 722/ 
Menkes/ Per/ IX/ 88 

6 Cemaran logam     

6.1 Besi ( Fe ) mg/ kg Maksimum 1,5 

6.2 Timbal ( Pb ) mg/ kg Maksimum 0,1 

6.3 Tembaga ( Cu ) mg/ kg Maksimum 0,1 

6.4 Seng ( Zn ) mg/ kg Maksimum 40,0 

6.5 Raksa ( Hg ) mg/ kg Maksimum 0,05 

6.6 Timah ( Sn ) mg/ kg Maksimum 40,0/ 250,0 * 

7 Arsen ( As ) mg/ kg Maksimum 0,1 

 
 
 
 

 Bahan Tambahan Pangan 
 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk 

mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Dalam pembuatan bakpia, sering ditambahkan vanili untuk 

memberi aroma. Bahan tambahan pangan lain yang juga bisa ditambahkan adalah pewarna, 

pemanis buatan, ataupun pengawet. Sesuai persyaratan SNI No. 01-4291-1996 tentang mutu 

Bakpia, tidak boleh menggunakan pemanis buatan, seperti sakarin atau siklamat.  

Jika dalam pembuatan bakpia menggunakan bahan tambahan pangan, penambahan BTP harus 

dicantumkan dalam label kemasan pangan.  Gunakan bahan tambahan pangan yang telah terdaftar. 

Bahan tambahan pangan tersebut pada labelnya tercantum logo huruf M di dalam lingkaran , tulisan 

“Bahan Tambahan Pangan” atau “ Food Additive” dan nomor registrasi BPOM MD diikuti 12 digit 

angka.  Bahan tambahan pangan yang telah terdaftar berarti telah melalui proses penilaian 

keamanan oleh Badan POM, sehingga terjamin keamanannya. 

 

Jika menghendaki penambahan pengawet, pewarna ataupun pemanis buatan, gunakan sesuai 

takaran penggunaan. Penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebih akan berdampak buruk 

bagi kesehatan karena adanya penumpukan zat kimia dalam tubuh yang tidak bisa dikeluarkan 

sempurna oleh tubuh. Pengawet yang dapat digunakan adalah asam/kalsium propionate dengan 

takaran maksimal 2 g/kg bahan.  



B. PERALATAN PRODUKSI DAN TINDAKAN PEMBERSIHANNYA 

 

 
Peralatan produksi sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, tidak beracun, mudah 

dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga mudah dibersihkan dan dipelihara serta memudahkan 

pemantauan dan pengendalian hama.  Permukaan yang kontak langsung dengan pangan harus halus,  

tidak bercelah atau berlubang, tidak mengelupas, tidak berkarat dan tidak menyerap air. 

 

Peralatan harus tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk pangan oleh jasad renik, bahan logam 

yang terlepas dari mesin/peralatan, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-bahan lain yang 

menimbulkan bahaya, termasuk bahan kontak pangan/zat kontak pangan dari kemasan pangan ke dalam 

pangan yang menimbulkan bahaya.  Bahan perlengkapan peralatan yang terbuat dari kayu seharusnya 

dipastikan cara pembersihannya yang dapat menjamin sanitasi. 

 

Lakukan pembersihan peralatan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan produksi untuk menjamin 

agar peralatan tidak mencemari pangan.  Pembersihan/pencucian peralatan dapat dilakukan secara fisik 

seperti dengan sikat atau secara kimia seperti dengan sabun/deterjen atau gabungan keduanya.  

Pembersihan juga dapat dilakukan dengan cara dicuci atau dilap, tergantung jenis peralatannya. Setelah 

dibersihkan, peralatan dapat disanitasi dengan air panas atau sanitizer kimia. Sanitasi dilakukan dengan 

cara pembilasan atau penyemprotan. Jika diperlukan, penyucihamaan sebaiknya dilakukan dengan 

menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan.  Kegiatan pembersihan/pencucian dan 

penyucihamaan  peralatan produksi seharusnya dilakukan secara rutin dan sebaiknya ada karyawan 

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembersihan/pencucian peralatan.   

 
 



 
Tabel .. Daftar dan Contoh Gambar Peralatan Pembuatan Bakpia 

 

No. Jenis Peralatan 
Contoh Gambar Peralatan 

Material Penggunaan Tindakan Pembersihan dan Sanitasi 

1 Mesin pemecah 
kacang hijau  

 Logam,  Memecah/ mengupas kulit 
kacang hijau 

Pembersihan dari debu dengan lap 
bersih dan kering 

2 Lumpang dan alu  batu Memecah/ mengupas kulit 
kacang hijau 

Pembersihan dari debu, pencucian 
dengan sabun, dibilas dengan air 
bersih dan ditiriskan. 

3 Baskom / Ember/ 
Drum 

 
 
 
 
 
 
 

Plastik, logam Merendam kacang hijau Pencucian dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih  dan ditiriskan. 

4 Dandang   
  
 
 
 
 
 

Alumunium, 
Stainless steel 

Untuk mengukus kacang 
hijau 

Pencucian dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih  dan ditiriskan. 

5 Boiler  Logam Untuk penghasil tangki uap 
untuk mengkukus kacang 
hijau 

Pembersihan dari debu 

6 Saringan/peniris   
 
 
 
 
 
 

Aluminium, plastik, 
anyaman bambu 

Untuk meniriskan kacang 
hijau 

Pencucian dengan air sabun, disikat, 
dibilas dengan air bersih  dan dilap 
dengan kain bersih/ ditiriskan 

7 Mesin masak 
kumbu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Logam Mencampur dan memasak 
kumbu 

Pencucian dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih  dan dilap dengan 
kain bersih 



8 Wajan  
 
 
 
 
 
 
 

Logam Memasak kumbu Pencucian dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih  dan ditiriskan 

9 Mesin penghalus kumbu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logam Menghaluskan kumbu Pencucian dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih  dan dilap dengan 
kain bersih 

10 Mixer  

 

 

 

 

 

Stainless Mencampur adonan kulit Pencucian dengan air sabun dan    
dibilas dengan air hangat 

11 Penghalus kulit   

 

Stainless 

 
Untuk membuat kulit Pencucian dengan air sabun, dibilas 

dengan air bersih  dan dilap dengan 
kain bersih 

12 Meja  

 

 

 

 

Stainless Pencetakan bakpia 
Pengisian, pembuatan kulit 

Dibersihkan dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih  dan dilap dengan 
kain yang bersih 

13 Nampan/alat 
pendinginan 
kumbu 

 Stainless, plastik, 
anyaman bambu 

Tempat pendinginan 
kumbu, tempat bakpia yang 
sudah dicetak, tempat 
pendinginan bakpia 

Pencucian dengan air sabun dan 
dibilas dengan air hangat/ditiriskan 

14 Loyang oven  

 

 

 

 

Stainless steel Untuk pemangangan 
bakpia 

Pencucian dengan air sabun dan 
dibilas dengan air hangat/ditiriskan 

15 Oven  

 

Semen, logam Untuk pemanggangan 
bakpia 

Oven semen : pembersihan dari abu 
Oven logam : Semprot dengan air, 
dilap dengan kain bersih 



16 Timbangan, 
Penakar 

 

 Plastik, stainles steel Untuk menimbang/ 
menakar bahan 

Timbangan dilap dengan kain 
bersih.Sendok penakar dicuci dengan 
air sabun, dibilas dengan air bersih, 
keringkan dengan lap bersih 

17 Pengoles loyang  

 

 

 

 

 

Plastik, kayu Untuk mengolesi loyang Pencucian dengan air sabun, dibilas 
dengan air bersih, ditiriskan  

 

 

 

 

 



BAB V 
CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (CPPB-IRT) 

 
Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) mengacu pada Peraturan 
Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012. CPPB IRT merupakan suatu pedoman 
yang menjelaskan pronsip-prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik. Dengan menerapkan 
CPPB-IRT, diharapkan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) bisa memproduksi pangan secara aman, 
bermutu, bermanfaat dan layak untuk dikonsumsi, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan 
konsumen.  
 
A. Lokasi dan Lingkungan Produksi 

Lokasi IRTP seharusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu. 
Lingkungan produksi seharusnya selalu dipertahankan dalam keadaan bersih dengan cara sampah 
harus segera dibuang agar tidak menumpuk dan tempat sampah selalu dalam keadaan tertutup. 
Selain itu, jalan dijaga supaya tidak berdebu dan selokan dipastikan berfungsi dengan baik. 
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Contoh kartu pemeliharaan lingkungan pabrik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KARTU PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PABRIK 
 

Tanggal 
Pembuangan 

sampah* 

Pengecekan 
tutup 

sampah* 

Pembersihan 
selokan* 

Pembersihan 
semak 

belukar* 

Paraf 
petugas 

      

      

      

Beri tanda √ apabila sudah dilakukan pemeliharaan 
 

Penanggung jawab 
Ttd 
Nama jelas 



 
B. Bangunan dan Fasilitas 

1) Bangunan Ruang Produksi 
Bangunan dan fasilitas IRTP seharusnya menjamin bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya 
fisik, biologis dan kimia selama dalam proses produksi serta mudah dibersihkan dan disanitasi. 
Ruang produksi sebaiknya cukup luas, mudah dibersihkan dan tidak digunakan untuk 
memproduksi produk lain selain pangan. Konstruksi ruangan ruang produksi sebaiknya terbuat 
dari bahan yang tahan lama dan seharusnya mudah dipelihara dan dibersihkan atau 
didesinfeksi. 
Lantai sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus tetapi tidak licin, kuat, memudahkan 
pembuangan atau pengaliran air, air tidak tergenang. Lantai seharusnya selalu dalam keadaan 
bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya serta mudah dibersihkan. 
Dinding atau pemisah ruangan sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus, berwarna 
terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas dan kuat. Dinding atau pemisah ruangan 
seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir dan kotoran lainnya serta mudah 
dibersihkan. 
Langit-langit sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama, tahan terhadap air, tidak mudah 
bocor, tidak mudah terkelupas atau terkikis. Permukaan langit-langit sebaiknya rata, berwarna 
terang dan jika di ruang produksi menggunakan atau menimbulkan uap air sebaiknya terbuat 
dari bahan yang tidak menyerap air dan dilapisi cat tahan panas. Konstruksi langit-langit 
sebaiknya didesain dengan baik untuk mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, 
pengelupasan, bersarangnya hama, memperkecil terjadinya kondensasi. Langit-langit 
seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu dan sarang laba-laba. 

 
 
Pintu ruangan sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak mudah pecah atau rusak, 
rata, halus, dan berwarna terang. Pintu seharusnya dilengkapi dengan pintu kasa yang dapat 
dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. Pintu ruangan produksi seharusnya 
didesain membuka ke luar/ ke samping sehingga debu atau kotoran dari luar tidak terbawa 
masuk melalui udara ke dalam ruangan pengolahan. Pintu ruangan, termasuk pintu kasa dan 
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tirai udara seharusnya mudah ditutup dengan baik dan selalu dalam keadaan tertutup. 
Jendela sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak mudah pecah atau rusak. 
Permukaan jendela sebaiknya rata, halus, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. Jendela 
seharusnya dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga yang dapat dilepas untuk 
memudahkan pembersihan dan perawatan. Konstruksi jendela seharusnya didesain dengan 
baik untuk mencegah penumpukan debu. 
Lubang angin atau ventilasi seharusnya cukup sehingga udara segar selalu mengalir di ruang 
produksi dan dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau dan panas yang timbul selama 
pengolahan. Lubang angin atau ventilasi seharusnya selalu dalam keadaan bersih, tidak 
berdebu dan tidak dipenuhi sarang laba-laba. Lubang angin atau ventilasi seharusnya 
dilengkapi dengan kasa untuk mencegah masuknya serangga dan mengurangi masuknya 
kotoran. Kasa pada lubang angin atau ventilasi seharusnya mudah dilepas untuk memudahkan 
pembersihan dan perawatan. 
Permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan pangan harus dalam kondisi 
baik, tahan lama, mudah dipelihara, dibersihkan dan disanitasi. Permukaan tempat kerja harus 
dibuat dari bahan yang tidak menyerap air, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan bahan 
pangan, deterjen dan desinfektan. 
Pimpinan atau pemilik IRTP seharusnya mempunyai kebijakan penggunaan bahan gelas yang 
bertujuan mencegah kontaminasi bahaya fisik terhadap produk pangan jika terjadi pecahan 
gelas. 

 
2) Fasilitas 

Ruang produksi sebaiknya cukup terang sehingga karyawan dapat mengerjakan tugasnya 
dengan teliti. Di ruang produksi seharusnya ada tempat untuk mencuci tangan yang selalu 
dalam keadaan bersih serta dilengkapi dengan sabun dan pengeringnya. 
Tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) 
harus terpisah dengan produk akhir. Tempat penyimpanan khusus harus tersedia untuk 
menyimpan bahan-bahan bukan untuk pangan seperti bahan pencuci, pelumas dan oli. Tempat 
penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas dari hama seperti serangga, binatang 
pengerat seperti tikus, burung atau mikroba dan ada sirkulasi udara. 

 

 
 
 
 

C. Peralatan Produksi 
Tata letak peralatan produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang 
kontak langsung dengan pangan sebaiknya didesain, dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk 
menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan. 
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Peralatan produksi sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, tidak beracun, mudah 
dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga mudah dibersihkan dan dipelihara serta memudahkan 
pemantauan dan pengendalian hama. Permukaan yang kontak langsung dengan pangan harus 
halus, tidak bercelah atau berlubang, tidak mengelupas, tidak berkarat dan tidak menyerap air. 
Peralatan harus tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk pangan oleh jasad renik, bahan 
logam yang terlepas dari mesin/peralatan, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-bahan lain yang 
menimbulkan bahaya, termasuk bahan kontak pangan/ zat kontak pangan dari kemasan pangan ke 
dalam pangan yang menimbulkan bahaya. 
Peralatan produksi sebaiknya diletakkan sesuai dengan urutan prosesnya sehingga memudahkan 
bekerja secara higiene, memudahkan pembersihan dan perawatan serta mencegah kontaminasi 
silang. Semua peralatan seharusnya dipelihara, diperiksa dan dipantau agar berfungsi dengan baik 
dan selalu dalam keadaan bersih. 

 
 
Contoh kartu perawatan peralatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan perlengkapan peralatan yang terbuat dari kayu seharusnya dipastikan cara pembersihannya 
yang dapat menjamin sanitasi. Alat ukur/timbang seharusnya dipastikan keakuratannya terutama 
alat ukur/timbang Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

 
D. Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air  

Sumber air bersih untuk proses produksi sebaiknya cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air 
bersih dan/atau air minum. Air yang digunakan untuk proses produksi harus bersih dan sebaiknya 
dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi. 
 

E. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi 
Fasilitas dan kegiatan higiene sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan 
selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. 
1) Fasilitas Higiene dan Sanitasi 

Sarana pembersihan/ pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan, dan bangunan (lantai, 
dinding dan lain-lain), seperti sapu, sikat, pel, lap dan/ atau kemoceng, deterjen, ember, dan 
bahan sanitasi sebaiknya tersedia dan terawat dengan baik. Sarana pembersihan harus 
dilengkapi dengan sumber air bersih. Air panas dapat digunakan untuk membersihkan peralatan 
tertentu, terutama berguna untuk melarutkan sisa-sisa lemak dan untuk tujuan disinfeksi, bila 
diperlukan. Gunakan kartu pemeriksaan fasilitas sanitasi jika diperlukan. 

Contoh kartu pemeriksaan fasilitas sanitasi: 
 
 
 
 

KARTU PERAWATAN PERALATAN 
 

Tanggal Nama alat Kondisi alat Paraf petugas Keterangan  

     

     

 
Penanggung jawab 
Ttd 
Nama jelas 

KARTU PEMERIKSAAN FASILITAS SANITASI 
 

Fasillitas 
sanitasi 

Tanggal* Paraf 
Petugas                          

Air bersih                           

Sapu                            

Sikat                           

Ember                            

Lap                           

dll                           

* Beri tanda √ apabila fasilitas tersedia dan dalam kondisi baik pada tanggal tersebut 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sarana higiene karyawan seperti fasilitas untuk cuci tangan dan toilet/ jamban seharusnya 
tersedia dalam jumlah cukup dan dalam keadaan bersih untuk menjamin kebersihan karyawan 
guna mencegah kontaminasi terhadap bahan pangan. 

 
Jumlah Karyawan Jumlah Toilet 

1 – 10 1 

11 - 25 2 

26 - 50 3 

Setiap penambahan 20 karyawan  Tambah 1 toilet 

 
 
Sarana cuci tangan seharusnya diletakkan di dekat ruang produksi, dilengkapi air bersih dan 
sabun cuci tangan. Selain itu, sarana cuci tangan dilengkapi dengan alat pengering tangan 
seperti handuk, lap atau kertas serap yang bersih serta dilengkapi dengan tempat sampah yang 
tertutup. 
Sarana toilet/ jamban seharusnya didesain dan dikonstruksi dengan memperhatikan persyaratan 
higiene, sumber air yang mengalir dan saluran pembuangan. Selain itu, diberi tanda peringatan 
bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet. 
Sarana toilet/ jamban seharusnya terjaga dalam keadaan bersih dan tertutup serta mempunyai 
pintu yang membuka ke arah luar ruang produksi. 

 
Sistem pembuangan limbah seharusnya didesain dan dikonstruksi sehingga dapat mencegah 
resiko pencemaran pangan dan air bersih. Sampah harus segera dibuang ke tempat sampah 
untuk mencegah agar tidak menjadi tempat berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga 
atau binatang lainnya sehingga tidak mencemari pangan maupun sumber air. Tempat sampah 
harus terbuat dari bahan yang kuat dan tertutup rapat untuk menghindari terjadinya tumpahan 
sampah yang dapat mencemari pangan maupun sumber air. 

 
2) Kegiatan Higiene dan Sanitasi  

Pembersihan/ pencucian dapat dilakukan secara fisik seperti dengan sikat atau secara kimia 
seperti dengan sabun/ deterjen atau gabungan keduanya. Jika diperlukan, penyucihamaan 
sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan. Kegiatan 
pembersihan/ pencucian dan penyucihamaan peralatan produksi seharusnya dilakukan secara 
rutin. Sebaiknya ada karyawan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembersihan/ 
pencucian dan penyucihamaan. 
Contoh kartu pembersihan alat: 

 
 
 
 
 
 

KARTU PEMBERSIHAN ALAT 
 

Tanggal 
Menggunakan 

cara fisik* 
Menggunakan 
cara kimia** 

Menggunakan 
kaporit *** 

Paraf 
Petugas 

Keterangan 

      

      

      

 
*  Cara fisik misal disikat 
**  Cara kimia misal dengan sabun, detergen atau gabungan 
***  Bila diperlukan disucihamakan dengan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
F. Kesehatan dan Higiene Karyawan 

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung 
maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Karyawan yang bekerja 
harus dalam keadaan sehat. Jika karyawan sakit atau baru sembuh dari sakit dan diduga masih 
membawa penyakit tidak diperkenankan masuk ke ruang produksi. Jika karyawan menunjukkan 
gejala atau menderita penyakit menular misalnya sakit kuning (virus hepatitis A), diare, sakit perut, 
muntah, demam, sakit tenggorokan, sakit kulit (gatal, kudis, luka dan lain-lain), keluarnya cairan dari 
telinga (congek), sakit mata (belekan), dan atau pilek, dia tidak diperkenankan masuk ke ruang 
produksi. 
Karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya dan mengenakan pakaian kerja yang bersih. 
Pakaian kerja dapat berupa celemek, penutup kepala, sarung tangan, masker dan/ atau sepatu 
kerja. Apabila karyawan mempunyai luka, luka harus ditutup dengan perban khusus luka. Karyawan 
harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum memulai kegiatan mengolah pangan, sesudah 
menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/ jamban. 
Perlu ditempel peringatan untuk selalu mengingatkan karyawan. 
Contoh peringatan : 
 
 
 

 
 
 

 
Karyawan yang bekerja sebaiknya tidak makan dan minum, merokok, meludah, bersin atau batuk ke 
arah pangan atau melakukan tindakan lain di tempat produksi yang dapat mengakibatkan 
pencemaran produk pangan. Karyawan sebaiknya tidak mengenakan perhiasan seperti giwang/ 
anting, cincin, gelang, kalung, arloji/ jam tangan, bros dan peniti atau benda lainnya yang dapat 
membahayakan keamanan pangan yang diolah. 
Contoh peringatan : 
 
 
 

 
 
 
G. Pemeliharaan dan Program Higiene dan Sanitasi 

Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi (bangunan, mesin/ peralatan, 
pengendalian hama, penanganan limbah dan lainnya) dilakukan secara berkala untuk menjamin 
terhindarnya kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah. 
Lingkungan, bangunan, peralatan dan lainnya seharusnya dalam keadaan terawat dengan baik dan 
berfungsi sebagaimana mestinya. Peralatan produksi harus dibersihkan secara teratur untuk 
menghilangkan sisa-sisa pangan dan kotoran. Bahan kimia pencuci sebaiknya ditangani dan 
digunakan sesuai prosedur dan disimpan di dalam wadah yang berlabel untuk menghindari 
pencemaran terhadap bahan baku dan produk pangan.  

Cucilah tangan: 
- Sebelum memulai kegiatan mengolah pangan 
- Sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/alat yang kotor 
- Sesudah keluar dari toilet/ jamban 

Dilarang makan dan minum di ruang produksi 

Dilarang merokok di ruang produksi 



Prosedur pembersihan dan sanitasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan proses fisik 
(penyikatan, penyemprotan dengan air bertekanan atau penghisap vakum), proses kimia (sabun 
atau detergen) atau gabungan antara proses fisik dan kimia untuk menghilangkan kotoran dan 
lapisan jasad renik dari lingkungan, bangunan, peralatan. 
Program higiene dan sanitasi seharusnya menjamin semua bagian dari tempat produksi telah bersih, 
termasuk pencucian alat-alat pembersih. Selain itu, porogram higiene dan sanitasi seharusnya 
dilakukan secara berkala serta dipantau ketepatan dan keefektifannya dan jika perlu dilakukan 
pencatatan. 
Hama (binatang pengerat, serangga, unggas dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis 
yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk 
mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan. 
Mencegah masuknya hama ke dalam ruang produksi dilakukan dengan menutup lubang-lubang dan 
selokan yang memungkinkan masuknya hama, melapisi jendela, pintu dan lubang ventilasi dengan 
kawat kasa. Hewan peliharaan seperti anjing, kucing, domba, ayam dan lain-lain tidak boleh 
berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi. Bahan-bahan pangan tidak boleh tercecer karena 
dapat mengundang masuknya hama. 
 
 

 
Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya sarang hama di dalam ruang produksi antara 
lain : pangan disimpan dengan baik dan tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dinding dan 
langit-langit. Ruang produksi harus dalam keadaan bersih. Tempat sampah harus dalam keadaan 
tertutup dan dari bahan yang tahan lama. Lingkungan dan ruang produksi harus diperiksa dari 
kemungkinan timbulnya sarang hama. 
 

 
 
 
Pemberantasan hama dilakukan dengan pemusnahan sarang hama dengan cara yang tidak 
mempengaruhi mutu dan keamanan pangan. Pemberantasan hama dapat dilakukan secara fisik 
seperti dengan perangkap tikus atau secara kimia seperti dengan racun tikus. Penggunaan bahan 
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kimia untuk pemberantasan hama dilakukan dengan pertimbangan tidak mencemari pangan, 
sehingga penggunaan racun tikus tidak dilakukan di tempat produksi namun diluar tempat produksi. 
 

 
 

 
 
Penanganan dan pembuangan sampah dilakukan dengan cara yang tepat  dan cepat. Sampah tidak 
dibiarkan menumpuk di lingkungan dan ruang produksi, segera ditangani dan dibuang. 
 
 

H. Penyimpanan 
Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan penolong, Bahan 
Tambahan Pangan) dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan 
penurunan mutu dan keamanan pangan. Bahan dan produk akhir harus disimpan terpisah dalam 
ruangan yang bersih, sesuai dengan suhu penyimpanan, bebas hama dan penerangannya cukup. 
Penyimpanan bahan baku tidak boleh menyentuh lantai, menempel  ke dinding maupun langit-langit. 
Penyimpanan bahan dan produk akhir harus diberi tanda dan menggunakan sistem First In First Out 
(FIFO) dan sistem First Expired First Out (FEFO), yaitu bahan yang lebih dahulu masuk dan/ atau 
memiliki tanggal kedaluwarsa lebih awal harus digunakan terlebih dahulu dan produk akhir yang 
lebih dahulu diproduksi harus digunakan/ diedarkan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang mudah 
menyerap air harus disimpan di tempat kering, misalnya garam, gula dan rempah-rempah bubuk. 
Bahan dan produk jadi diberi label sesuai dengan identitasnya. 
 
Contoh label identitas bahan dan produk jadi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bahan berbahaya seperti sabun pembersih, bahan sanitasi, racun serangga, umpan tikus, dan lain-
lain harus disimpan dalam ruang tersendiri dan diawasi agar tidak mencemari pangan.  Penyimpanan 
wadah dan pengemas harus rapi, di tempat bersih dan terlindung agar saat digunakan tidak 
mencemari produk pangan. Bahan pengemas harus disimpan terpisah dari bahan baku dan produk 
akhir. 
Label pangan seharusnya disimpan secara rapi dan teratur agar tidak terjadi kesalahan dalam 
pengggunaannya dan tidak mencemari produk pangan. Label pangan harus disimpan di tempat yang 
bersih dan jauh dari pencemaran. Penyimpanan mesin/ peralatan produksi yang telah dibersihkan 
tetapi belum digunakan harus di tempat bersih dan dalam kondisi baik, sebaiknya permukaan 
peralatan menghadap ke bawah, supaya terlindung dari debu, kotoran dan pencemaran lainnya. 
 

I. Pengendalian Proses 
Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan 
benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara 

IDENTITAS BAHAN 
Nama Bahan  : 
Tanggal Kedatangan : 
Kode Bahan   : 
Tanggal Kedaluwarsa : 

IDENTITAS PRODUK JADI 
Nama Produk   : 
Tanggal Produksi : 
Kode Produksi   : 
Tanggal Kedaluwarsa : 

Sumber: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM  



penetapan spesifikasi bahan, penetapan komposisi dan formulasi bahan, penetapan cara produksi 
yang baku, penetapan jenis, ukuran dan spesifikasi kemasan serta penetapan keterangan lengkap 
tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal 
kedaluwarsa. 
Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) 
ditetapkan spesifikasinya. Bahan yang diterima harus tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung 
bahan-bahan berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standar 
mutu atau persyaratan yang ditetapkan. Jika menggunakan BTP harus menggunakan BTP yang 
diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya. Penggunaan BTP yang standar mutu dan 
persyaratannya belum ditetapkan harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Badan POM), dengan nomor registrasi BPOM RI MD diikuti 12 digit angka. Bahan yang digunakan 
seharusnya dituangkan dalam bentuk formula dasar  yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu 
bahan. Penggunaan bahan berbahaya dilarang untuk pangan. 
Air yang merupakan bagian dari pangan seharusnya memenuhi persyaratan air minum atau air 
bersih sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu air yang digunakan untuk mencuci/ 
kontak langsung dengan bahan pangan seharusnya memenuhi persyaratan air bersih seusai 
peraturan perundang-undangan. Air harus dijaga jangan sampai tercemar oleh bahan-bahan dari 
luar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KARTU JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN YANG DIGUNAKAN 
 

Jenis Bahan* Spesifikasi  Jumlah dalam formula 

   

   

   

   *) Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolon dan BTP 
 

Penanggung jawab 
Ttd 
Nama Jelas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Untuk penetapan komposisi dan formulasi bahan, harus menentukan komposisi bahan yang 
digunakan dan formula untuk memproduksi jenis pangan yang dihasilkan. Selain itu, produsen harus 
mencatat dan menggunakan komposisi yang telah ditentukan secara baku setiap saat secara 
konsisten. Bahan Tambahan Pangan yang digunakan harus diukur atau ditimbang dengan alat ukur 
atau alat timbang yang akurat.  
IRTP seharusnya menetapkan proses produksi pangan yang baku dengan cara membuat bagan alir 
atau urut-urutan proses secara jelas, serta menentukan kondisi baku dari setiap tahap proses 
produksi, seperti misalnya berapa menit lama pengadukan, berapa suhu pemanasan dan berapa 
lama bahan dipanaskan. Bagan alir produksi pangan yang sudah baku seharusnya digunakan 
sebagai acuan dalam kegiatan produksi sehari-hari. 
Penggunaan pengemas yang sesuai untuk pangan dan memenuhi persyaratan akan 
mempertahankan keamanan dan mutu pangan yang dikemas serta melindungi produk terhadap 
pengaruh dari luar seperti sinar matahari, panas, kelembaban, kotoran, benturan dan lain-lain. 
Desain dan bahan kemasan seharusnya memberikan perlindungan terhadap produk dalam 
memperkecil kontaminasi, mencegah kerusakan dan memungkinkan pelabelan yang baik.  

 
J. Pelabelan Pangan 

Kemasan pangan Industri Rumah Tangga diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan 
konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah dan mengonsumsi pangan IRT. Label 
pangan IRT harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan atau perubahannya, dan peraturan lainnya tentang 
label dan iklan pangan. Label pangan sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan atau 
komposisi yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat, tanggal kedaluwarsa, 
kode produksi dan nomor P-IRT. Label pangan IRT tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan atau 
klaim gizi. 

 
K. Pengawasan oleh Penanggung Jawab 

Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta 
pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman. 
Penanggung jawab minimal harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktek 
higiene dan sanitasi pangan serta proses produksi pangan yang ditanganinya dengan pembuktian 
kepemilikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).  
Penangung jawab seharusnya melakukan pengawasan secara rutin yang mencakup pengawasan 
bahan dan pengawasan proses. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian 
terhadap persyaratan yang ditetapkan, penanggung jawab seharusnya melakukan tindakan koreksi 
atau pengendalian. 
 

L. Penarikan Produk 
Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai 
penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya 

KARTU PEMERIKSAAN PERSYARATAN BARANG YANG MASUK 

Bahan Jumlah 
Tanggal 

Kedatangan/ 
Pembelian 

Nama 
dan 

Alamat 
Pemasok/ 
Pedagang 

Memenuhi 
Syarat 

Paraf 
Petugas 

Keterangan Ya Tidak 

        

        

        

 
Penanggung jawab 
Ttd 
Nama Jelas 



korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan dan/ atau 
melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. 
Pemilik IRTP harus menarik produk pangan dari peredaran jika diduga menimbulkan penyakit/ 
keracunan pangan dan/ atau tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang 
pangan. Produksi harus dihentikan dahulu sampai masalah terkait diatasi. Pemilik IRTP seharusnya 
melaporkan penarikan produknya, khususnya yang terkait dengan keamanan pangan ke Pemerintah 
Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan 
Makanan setempat. Pangan yang terbukti berbahaya bagi konsumen harus dimusnahkan dengan 
disaksikan oleh Distric Food Inspector (DFI). 

 
M. Pencatatan dan Dokumentasi 

Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang 
berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, mencegah produk melampaui batas kedaluwarsa, 
meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Pemilik seharusnya mencatat dan 
mendokumentasikan penerimaan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan (BTP), dan bahan 
penolong sekurang-kurangnya memuat nama bahan, jumlah, tanggal pembelian, nama dan alamat 
pemasok. Untuk catatan produk akhir sekurang-kurangnya memuat nama jenis produk, tanggal 
produksi, kode produksi, jumlah produksi dan tempat distribusi/penjualan. Selain itu, dokumen 
penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, 
distribusi dan penarikan produk dan lainnya yang dianggap penting juga dipelihara. Catatan dan 
dokumen dapat disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang dihasilkan dan 
sebaiknya dijaga agar tetap akurat dan mutakhir. 
 

N. Pelatihan Karyawan 
Pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan 
praktek higiene dan sanitasi pangan serta proses pengolahan pangan yang ditanganinya agar 
mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan 
yang terjadi serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman. Pemilik/ penanggung jawab 
harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri 
Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan harus menerapkan serta mengajarkan pengetahuan dan 
ketrampilannya kepada karyawan yang lain. 
Contoh formulir evaluasi pelatihan karyawan dan rencana pelatihan karyawan: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FORMULIR EVALUASI PELATIHAN KARYAWAN 
 

Nama peserta pelatihan  : 
Tanggal pelatihan   : 
Lokasi pelatihan   : 
Materi pelatihan   : 
Pemberi pelatihan   : 
 
Setelah anda mengikuti pelatihan ini, 

1. Apakah anda mendapatkan pengetahun tambahan/baru 

Ya    Tidak 
2. Apakah pengetahuan tambahan/baru tersebut diperlukan untuk pekerjaan sehari-

hari anda? 

  Ya    Tidak 
3. Apakah anda dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan anda 

sehari-hari 

  Ya    Ya dengan bantuan   Tidak 
 

DOKUMENTASI RENCANA PELATIHAN KARYAWAN 
 

Tanggal Pelatihan Materi Pelatihan Peserta Pelatihan Narasumber 

    

    

    

 



BAB VI 
ANALISA BAHAYA PADA TAHAP KRITIS PROSES PENGOLAHAN BAKPIA 

 
Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) untuk produksi 
bakpia telah dipaparkan pada bab sebelumnya.  Jika seluruh aspek CPPB-IRT telah dilaksanakan, maka 
risiko bahaya yang timbul akibat penggunaan bahan baku dan proses pengolahan dapat diminimalkan. 
Meskipun demikian, ada tahap-tahap kritis yang tetap harus diperhatikan, karena kemungkinan 
munculnya bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisik masih ada.  
 
Seperti telah dipaparkan di Bab V, skema proses pengolahan bakpia dapat dilihat pada gambar 1. 



Seperti telah dipaparkan di Bab V, skema proses pembuatan bakpia dapat dilihat pada gambar ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengisian kumbu ke 
dalam kulit bakpia 

Pencetakan 

Pemanggangan 

Pengemasan 

Pembuatan kulit 

Tepung terigu, 
garam, 

minyak, air 
Garam 

Adonan A 

Tepung terigu, 
minyak 

Pembuatan Adonan A 

Gambar ..... Skema Pembuatan Bakpia 
 

Kacang hijau Minyak 

Gula, Garam, 
vanili 

Pembuatan kumbu 
hijau 

Adonan B 

Pembuatan Adonan B 



 
Dalam melakukan analisa bahaya pada tahapan proses pengolahan bakpia yang dinilai kritis ini, diasumsikan semua aspek CPPB-IRT telah dipenuhi, 
misalnya bahan bahan baku telah memenuhi persyaratan, ruangan produksi mudah dibersihkan dan telah terlindung dari hama serta perilaku karyawan telah 
memenuhi persyaratan higiene perorangan. Selanjutnya tabel analisa bahaya pada tahapan proses pengolahan bakpia yang dinilai kritis dapat dilihat pada 
Tabel ... 

 
Tabel .... Analisa Bahaya pada Tahap Kritis Pengolahan Bakpia 

 

Tahapan proses 

produksi 

Potensi Bahaya Penyebab Bahaya Tindakan Pencegahan 

1. Pembuatan 

Kumbu 

a. Cemaran kimia :  

 Logam 

 

 

 

 

 BTP melewati batas 

maksimal penggunaan 

 

 Kontaminasi logam dari 
alat penggiling atau alat 
penumbuk 
 
 
 

 Pengukuran BTP secara 
manual menggunakan 
sendok yang belum ditera 

 

 Pengecekan terhadap kondisi 
fisik (keutuhan) alat penggiling 
atau alat penumbuk secara 
periodik 

 Penggantian peralatan jika telah 
rusak 

 Penggunaan timbangan digital 
untuk pengukuran BTP atau 
penggunaan sendok yang telah 
ditera  

 

 

b. Cemaran fisik : serpihan 

bambu 

 Kontaminasi serpihan 

bambu dari wadah yang 

terbuat dari anyaman 

bambu 

 Pengecekan secara periodik 
terhadap kondisi fisik (keutuhan) 
wadah yang terbuat dari 
anyaman bambu 

 Penggantian peralatan jika telah 
rusak 

 

2. Pengemasan  

Bakpia 

Kontaminasi cemaran fisik 
(debu) 
 

Kontaminasi debu dari 

kemasan dus bakpia 

 Pembersihan kemasan dus 
sebelum digunakan 

 Penyimpanan kemasan dus 
bakpia di tempat yang tertutup   
 



Penjelasan lebih lanjut tentang analisa bahaya pada tahap kritis pengolahan bakpia adalah sebagai berikut : 
 

1. Pembuatan Kumbu 
Pembuatan kumbu terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu : penggilingan kacang hijau, pencucian, pengukusan, penghalusan, pemasakan dan 
pendinginan kumbu.  Terdapat beberapa pengendalian proses yang harus diperhatikan, yaitu persyaratan bahan peralatan produksi (alat penggiling, 
penumbuk dan wadah anyaman bambu), kualitas sumber air yang digunakan pada proses pencucian kacang hijau dan persyaratan penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan (BTP).   
 
Bahan peralatan produksi seperti alat penggiling dan penumbuk kacang hijau serta wadah anyaman bambu yang digunakan untuk mendinginkan kumbu 
harus dipastikan tidak menimbulkan pencemaran terhadap kumbu yang dihasilkan, misal : bahan logam yang terlepas dari alat penggiling atau 
penumbuk serta serpihan bambu yang terlepas dari wadah anyaman bambu.  Sumber air yang digunakan pada proses pencucian kacang hijau harus 
memenuhi persyaratan air bersih sesuai PerMenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990.ATAU PERMENKES 907 TAHUN 2002  Jika menggunakan BTP, 
harus menggunakan BTP yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya.   
 
Tahap ini menentukan umur simpan bakpia.  Jika kumbu tidak matang sempurna maka akan mempengaruhi kualitas dan umur simpan bakpia menjadi 
lebih pendek.  

2. Pengemasan 
Pengemasan bakpia umumnya menggunakan kemasan dus karton atau plastik mika yang dialasi kertas minyak dengan isi 15-20 biji.  Sebelum 
dimasukkan ke dalam kemasan, bakpia harus dipastikan dalam kondisi tidak panas.  Tahap pengemasan merupakan tahap terakhir pengolahan bakpia 
sehingga tidak ada proses selanjutnya yang bisa menurunkan jumlah mikroba. Tahap pengemasan ini menjadi sangat penting, bakpia harus dihindarkan 
dan dijaga dari kontaminasi, baik dari karyawan maupun dari lingkungan sekitar karena tidak ada lagi tahapan proses selanjutnya yang dapat 
menghilangkan cemaran setelah tahap ini, bakpia akan langsung dikonsumsi oleh konsumen.  Pengendalian proses yang dapat dilakukan antara lain 
dengan penggunaan sarung tangan/penjepit untuk memasukkan bakpia ke dalam kemasan.  Pengemasan yang higienis akan meminimalkan risiko 
rekontaminasi cemaran mikroba dari pekerja maupun dari lingkungan sekitar. 

  

.  
Berdasarkan analisa bahaya di atas, maka tahapan proses pembuatan kumbu dan pengemasan harus benar-benar diperhatikan. Perlu upaya-upaya untuk  
meminimalkan risiko kontaminasi ataupun rekontaminasi cemaran mikrobiologi, kimia mapun fisik. Dengan menerapkan tindakan pencegahan yang sesuai, 
diharapkan dapat dihasilkan bakpia yang aman dan bermutu. 



BAB VII. 
PENDAFTARAN PRODUK PANGAN 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 
HK.03.1.5.12.11.099550 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang 
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.  Pangan olahan yang 
akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi serta label dan iklan pangan.  Surat persetujuan pendaftaran pangan olahan dapat 
dikeluarkan oleh Badan POM maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.  

 

Bentuk persetujuan pendaftaran pangan olahan yang dikeluarkan oleh Badan POM berupa Surat Persetujuan Pendaftaran dengan mencantumkan nomor 
pendaftaran pangan.  Untuk pangan olahan produksi dalam negeri berupa tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan 12 digit angka, sedangkan untuk pangan 
olahan produksi luar negeri berupa tulisan BPOM RI ML yang diikuti pula dengan 12 digit angka.   

 

Sedangkan pendaftaran pangan olahan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dapat diberikan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang 
memproduksi jenis pangan tertentu sesuai yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.  Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ini disingkat SPP-IRT, yaitu 
jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-
IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.  Terhadap IRTP yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT, akan diberikan nomor P-IRT 
yang terdiri dari 15 digit angka dan wajib dicantumkan pada label pangan.  

 

Bakpia/Yangko/Patilo sebagai produk pangan olahan yang dikemas dan berlabel dapat didaftarkan di Badan POM dengan ijin BPOM RI MD atau di Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota dengan ijin P-IRT.  Pendaftaran di Badan POM telah dilakukan secara elektronik/e-Registration www.e-reg.pom.go.id, dimana 
pelaksanaan proses layanan pendaftaran pangan olahan dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 
informasi dan komunikasi. 

 

Pendaftaran e-registration terdiri dari 2 tahapan, yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk pangan.   

 

Berikut persyaratan dokumen pendaftaran akun perusahaan : 

1. Izin Usaha Industri 

a. Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian Perindustrian/Dinas Perindustrian)  

b. Nama dan alamat produsen yang tercantum harus lengkap.  

c. Izin Usaha Industri harus sesuai dengan jenis pangan yang didaftarkan.  

d. Apabila nama pangan yang didaftarkan tidak tercantum pada Izin Usaha Industri yang dilampirkan, maka perusahaan harus mengajukan izin perluasan 

industri sesuai pangan yang didaftarkan tersebut.  

http://www.e-reg.pom.go.id/


e. Izin Usaha Industri masih berlaku (sesuai dengan masa berlaku yang dinyatakan dalam surat izin tersebut).  

2. NPWP 

3. PSB (Hasil Audit  Sarana Produksi oleh Kepala BBPOM setempat) 

a. Sebelum melakukan pendaftaran, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi/sarana distribusi kepada Kepala Balai Besar/Balai 

POM setempat, untuk pemeriksaan terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan yang Baik/Cara Distribusi Pangan yang Baik. 

b. Audit sarana (dalam rangka pendaftaran) hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pendaftaran dan jenis pangan olahan yang sama. Jenis pangan 

olahan yang berbeda, wajib dilakukan audit sarana kembali. 

4. Akte Notaris  

 

Berikut alur pendaftaran akun perusahaan : 



 



 

  



Data yang diupload untuk pendaftaran produk pangan olahan melalui e-Registration sebagai berikut : 

1. Rancangan Label 

a. Rancangan label harus sesuai dengan label yang akan diedarkan.  

b. Pencantuman keterangan pada label pangan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait label pangan dan persyaratan pelabelan 
pangan olahan.  

 
2. Hasil Analisa terbaru ASLI dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah, meliputi cemaran mikroba, cemaran kimia (logam berat) 

dan persyaratan mutu sesuai Kategori Pangan. 

Jenis dan Batas Maksimum Cemaran Mikroba pada Bakpia Kacang Hijau 

 

Jenis Makanan Jenis Cemaran Mikroba Batas Maksimum 

Bakpia kacang hijau 

ALT (30oC, 72 jam) 1x104 koloni/g 

APM Escherichia coli <3/g 

Bacillus cereus 1x102 koloni/g 

Kapang 1x102 koloni/g 

Jenis Cemaran Kimia  Batas Maksimum 
(mg/kg atau ppm) 

Arsen (As) 0,5 

Timbal (Pb) 0,25 

Merkuri (Hg) 0,05 

Kadmium (Cd) 0,2 

Timah (Sn) 40 

 

3. Proses Produksi/Sertifikat GMP/HACCP 

a. Proses produksi harus sesuai dengan pangan yang didaftarkan  
b. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir proses produksi secara lengkap, termasuk suhu, tekanan dan waktu proses 
pemanasan.  

 

4. Komposisi/Daftar Bahan 

a. Semua bahan yang digunakan dicantumkan secara berurutan dari jumlah yang terbanyak.  

b. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama resmi atau nama lazim.  

c. Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) harus dilengkapi dengan jumlah bahan yang digunakan dan fungsi (golongan BTP).  

d. Untuk BTP pewarna juga harus mencantumkan nomor indeks (CI. ......)  



e. Untuk bahan yang berasal dari hewan harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (nabati atau hewani). Jika berasal dari 
hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya daging sapi, lemak babi.  

f. Bahan yang terdiri dari beberapa bahan penyusun, harus mencantumkan semua bahan penyusun tersebut termasuk BTP. Misalnya pangan yang 
mengandung kecap, harus disertai dengan penjelasan bahan penyusun kecap.  

 

5. Penjelasan Kode Produksi 

Contoh pencantuman kode produksi dan penjelasan tentang arti kode produksi pangan yang didaftarkan 

 6.  Informasi masa kadaluarsa 

a. Penjelasan tentang masa simpan pangan yang didaftarkan.  

b. Masa simpan harus sesuai dengan sifat pangan yang didaftarkan.  

c. Perusahaan dapat melengkapi dengan hasil uji stabilitas yang dilakukan terhadap pangan yang didaftarkan.  

7. Spesifikasi BTP dan Bahan tertentu 

8. Dokumen lain jika diperlukan seperti : penjelasan bahan baku tertentu, perhitungan Informasi Nilai Gizi, sertifikat merk, sertifikat SNI, dll 

 

Berikut Alur Proses Pendaftaran Pangan Olahan melalui e-registration : 

 

 



 

Gambar .... Alur Proses Pendaftaran Pangan Olahan melalui e-registration 

  

Adapun tata cara pemberian SPP-IRT adalah sebagai berikut :  

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT 

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi : 

(1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut : 

(a) Nama jenis pangan 

(b) Nama dagang 

(c) Jenis kemasan 

(d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) 

(e) Komposisi 

(f) Tahapan produksi 

(g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP 

(h) Nama pemilik 

(i) Nama penanggungjawab 

(j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) 

(k) Informasi tentang kode produksi 

(2) Dokumen lain, berupa : 

(a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang 

(b) Rancangan label pangan 

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan 

a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota . 

b) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP. 

c) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari : 

(1) Materi Utama 

(a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan 

(b) Keamanan dan Mutu pangan 

(c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan 

(d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Santitation Operating Procedure /SSOP) 

(e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). 

(f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

(g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan 

(2) Materi Pendukung 



(a) Pencantuman label Halal 

(b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP 

d) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan 

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara 

lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. 

e) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 

Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal 

nilai cukup (60) 

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

a) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan 

b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan 

oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

c) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

d) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I II maka diberikan SPP-IRT



Adapun alur proses penerbitan P-IRT adalah sebagai berikut :  

 

 
 



 

BAB VIII. 
PENUTUP 

 
Bakpia dengan rasanya yang legit, kumbu yang  lembut dan isi lain yang menggoda serta kulit renyah sangat diminati oleh semua kalangan usia. Bakpia 

telah menjadi oleh-oleh yang selalu diincar wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta karena praktis, enak dan awet.  Oleh karena itu, pengembangan 

produksi bakpia sangat diperlukan, baik inovasi rasa, maupun kemasan. Saat ini ada bermacam inovasi bakpia misalnya bakpia isi ubi ungu, bakpia isi ubi 

madu dan sebagainya. Dan yang sangat penting adalah peningkatan mutu dan keamanan produk bakpia sehingga bakpia menjadi makanan khas 

Yogyakarta yang tidak saja menarik dan lezat, tapi juga terjamin aman. 

 

 


