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KATA PENGANTAR 

Subsistem pengolahan hasil merupakan salah satu sistem agribisnis yang 
sangat strategis karena dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan serta 
kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha agribinis. 
Dalam pembangunan pertanian, subsistem pengolahan masih menghadapi  
berbagai kendala antara lain rendahnya daya saing produk olahan pertanian 
khususnya produk olahan hasil hortikultura, yang antara lain disebabkan oleh 
rendahnya kualitas produk olahan yang dihasilkan terutama pada pengolahan 
berskala rumah tangga dan usaha kecil.  Umumnya produk olahan yang 
dihasilkan masih belum memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan pangan 
serta belum sesuai dengan tuntutan pasar yang terus berkembang. 

 

Dengan diterbitkan buku “Standar Prosedur Operasional Pengolahan 
Mangga” ini diharapkan para pelaku usaha pengolahan yang bersangkutan dapat 
mempedomaninya sehingga diperoleh produk-produk olahan Mangga yang baik 
dan berdaya saing yang pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya usaha 
agroindustri di perdesaan. 

 

Jakarta   September 2009 

Direktur jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Pertanian, 
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PRAKATA 

 

 Salah satu kendala  dalam pengembangan usaha pengolahan hasil 
pertanian termasuk hortikultura adalah terbatasnya informasi dan panduan 
teknologi pengolahan.  

 

Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengolahan Mangga ini merupakan 
Pedoman Teknis untuk pelaksanaan Operasional Pengolahan Hasil Peranian 
khususnya Mangga bagi para Pelaku usaha komoditas tersebut. 

 

Standar Prosedur Operasional ini disusun berdasarkan pengalaman empiris 
dari para pelaku usaha (praktisi) di bidang pengolahan dan masukan dari para 
ahli di bidang yang bersangkutan serta melalui beberapa kali pembahasan oleh 
Tim. 

Disadari  Standar Prosedur Operasional ini masih belum sempurna, maka 
kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di 
masa  mendatang.    

 

Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi baik langsung 
maupun tidak langsung dalam penyusunan SPO ini, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 Jakarta,   September  2009 
                                                                      Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, 
 

 

 

 Ir. Chairul Rachman, MM 

                                                                            NIP. 195410241981031001 
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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  

PENGOLAHAN PUREE MANGGA 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia termasuk negara yang kaya akan buah-buahan. Berbagai 
ragam tanaman buah dapat tumbuh subur di berbagai wilayah Nusantara, 
salah satunya adalah Mangga (Mangifera Indica LINN) yang merupakan 
buah yang paling disukai oleh orang Indonesia.  Data pada tahun 1990 
menunjukkan bahwa total konsumsi terhadap buah mangga mencapai 12 
ribu ton.  Besaran konsumsi ini diperkirakan akan terus meningkat 
sepanjang tahun dan sampai tahun 2000 besaran konsumsi tersebut 
diperkirakan akan mencapai 533 ribu ton.  Bila dibandingkan angka 
perkiraan FAO pada tahun 2000 bahwa konsumsi buah-buahan akan 
mencapai 60 kg perkapita per tahun, maka konsumsi buah-buahan di 
Indonesia masih relatif sangat rendah yaitu baru akan mencapai 36 kg per 
kapita dengan 2,5 kg di antaranya berasal dari buah mangga. 

Buah mangga mengandung vitamin C yang cukup tinggi dan dapat 
dikonsumsi dalam bentuk segar maupun sebagai olahan. Setiap 100 gram 
mangga mengandung energi 44,00 kal, protein 0,7 gram, lemak 0,2 gram, 
karbohidrat 11,2 gram dan vitamin C 41 gram. Dibandingkan dengan 
kebanyakan sayuran atau buah-buahan lain yang dikenal sebagai sumber 
vitamin C seperti jambu biji yang kandungan vitamin C nya mencapai 
lebih dari 100 mg/100 g, namun mungkin karena disukai oleh semua 
tingkatan umur maka mangga dapat berperan menjadi sumber utama 
vitamin C. 

Buah mangga biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau 
langsung dibuat minuman segar. Padahal, buah mangga matang dapat 
diolah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi daripada buah 
mangga segar. Sebagai produk olahan, rasa khas dapat dinikmati setiap 
waktu karena sudah menjadi produk yang awet. Selain itu, produk olahan 
mangga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu produk olahan 
buah mangga adalah puree mangga. Produk olahan ini disukai oleh 
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masyarakat karena lebih praktis dalam cara penyajiannya dan dapat 
dikonsumsi kapan saja dan dimana saja.  

II. DEFINISI 

Puree buah mangga adalah hasil olahan buah mangga yang berupa 
bubur buah mangga dan merupakan  bahan baku untuk memproduksi 
produk-produk olahan lebih lanjut seperti Sari Buah, Squash, Dodol dan 
sebagainya.  Untuk meningkatkan daya simpan, puree dapat dibekukan 
sebelum diolah lebih lanjut. 

III. TUJUAN 

Tujuan pengolahan puree mangga adalah untuk memberikan nilai 
tambah dan mengawetkan/memperpanjang masa simpan buah mangga 
sebagai bahan sebagai bahan baku untuk produksi produk-produk olahan 
lebih lanjut.   Syarat mutu buah mangga segar dapat mengacu SNI 01-3164-
1992, Mangga Segar (Lampiran 2). 

IV. RUANG LINGKUP 

Standar teknis ini berlaku untuk pembuatan puree mangga yang 
diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha skala rumah tangga 
dan skala kecil sebagai referensi/acuan dalam pengolahan puree mangga.  

Prosedur Operasional Pengolahan puree mangga terdiri dari 
beberapa kegiatan yaitu penyiapan bahan baku; pengupasan, pencucian, 
pemotongan, pelumatan, pembuatan bubur, pasteurisasi dan 
pengemasan/pembotolan.  

V. PROSEDUR 

A. PENYIAPAN BAHAN BAKU UTAMA 

1.  Mangga 

Bahan baku dalam pengolahan puree mangga adalah buah 
mangga segar. Buah mangga yang dipilih adalah buah 
mangga yang telah matang penuh, masih dalam keadaan 
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segar, tidak busuk, tidak cacat atau rusak dan bebas hama 
penyakit. Kondisi matang penuh diperlukan agar sari buah 
yang dihasilkan mempunyai aroma yang kuat. Syarat mutu 
buah mangga dapat mengacu pada SNI 01-3164-1992, 
Mangga Segar (Lampiran 2). 

 2.  Gula Pasir   

Fungsi gula dalam pembuatan puree mangga adalah untuk 
memberikan rasa manis dan sebagai sumber kalori. Gula 
pasir yang bermutu baik mengacu pada syarat mutu SNI 01-
3140-2001, Gula Kristal Putih (Lampiran 3), bersih, 
putih/jernih, tidak berwarna dan tidak berbau.  

B. PENYIAPAN BAHAN BAKU PENOLONG 

1. Air 

Air dalam pembuatan puree mangga digunakan untuk 
mencuci buah, pembuatan larutan gula dan sebagainya. Air 
yang digunakan harus memenuhi persyaratan air minum 
dan air bersih sesuai standar Permenkes RI No. 
416/MENKES/PERK/IX/90 (Lampiran 4). Air tersebut 
tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak 
mengandung zat yang membahayakan. 

C. PENYIAPAN PERALATAN DAN BAHAN KEMASAN 

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat puree mangga 
antara lain  : 

1. Keranjang plastik 
Untuk meniriskan buah mangga yang telah dicuci. 

2. Pisau tahan karat (stainless steel) dan talenan 
Untuk  mengupas dan pemotongan/ pengeluaran  daging 
buah dari bijinya. 

3. Panci email 
Wadah untuk memasak puree 

4. Blender 
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Untuk menghancurkan buah 
5. Kompor 

Untuk memasak puree 
6. Kemasan cup plastik atau lid cup 

Untuk mengemas puree mangga. 
7. Cup Sealer 

Untuk menutup gelas plastik kemasan. Gambar cup sealer 
ada pada Lampiran 6. 

8. Label 
Untuk etiket dagang yang ditempelkan pada kemasan, atau 
langsung dicetak pada lid cup. 

D. PROSES PENGOLAHAN 

1.   Pemilihan buah mangga 

Buah yang digunakan adalah buah yang matang segar, tidak 
cacat atau rusak, serta tidak busuk. Produk olahan yang 
berkualitas optimal dapat dihasilkan bila bahan bakunya 
juga bermutu baik. Sortasi dan grading terhadap buah yang 
baik dengan yang rusak atau cacat, sangat penting 
dilakukan untuk memberikan keseragaman produk akhir 
dan menstandarkan langkah-langkah operasi proses 
pengolahan.   

2.   Pengupasan 

Pengupasan dapat dilakukan menggunakan pisau atau 
“peeler” hingga terlihat daging buahnya. 

3.   Pencucian 

Proses ini bertujuan untuk membersihkan  Buah dari 
kotoran, dan menghilangkan bagian-bagian yang tidak 
diperlukan dalam proses pengolahan buah serta 
mengurangi jumlah mikroba. Pencucian dapat dilakukan 
pada bak yang airnya mengalir atau dengan baskom–
baskom, pengupasan dapat dilakukan menggunakan pisau 
atau “slicer”. 
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4.   Pemotongan 

Buah mangga setelah dicuci bersih dipotong kecil-kecil 
untuk mempermudah penghancuran. 

5.   Penghancuran 

Penghancuran dilakukan untuk memecahkan jaringan sel 
buah sehingga mendapatkan tekstur dan konsistensi yang 
diinginkan atau memaksimalkan sari buah keluar dari sel. 
Penghancuran dapat mengunakan “blender” dengan 
berbagai kapasitas.  

6.   Pembuatan Bubur 

Buah-buahan yang telah diblender ditambahkan gula dan 
asam sitrat sampai mencapai ph 3,4 – 4,0. 

7. Pasteurisasi 

Tujuan Pasteurisasi dilakukan untuk  pengawetan dengan 
menggunakan suhu pemanasan lebih rendah dari pada 
sterilisasi dan juga lebih rendah dari titik didih air. 
Pasteurisasi dapat dilakukan dengan suhu 63oC selama 30 
menit. Apabila menggunakan suhu tinggi pasteurisasi  
dilakukan dengan cepat pada suhu 72 oC selama 15 menit. 

8. Pembotolan 

Pembotolaan dilakukan untuk menyimpan hasil olahan 
pada wadah penyimpanan. 

a. Proses sterilisasi botol kemasan 

Botol; yang dipergunakan sebelumnya sudah dibersihkan 
dan disterilkan, cara pembersihan dan sterilisasi botol 
dapat mengikuti prosedur sebagai berikut: 

 Sebelum digunakan, botol harus dicuci terlebih 
dahulu dengan sabun dan dibilas sampai bersih. 

 Perlakuan sterilisasi dengan cara : botol dan tutup 
direbus dalam air mendidih selama 1 jam atau 
menggunakan sterilizer pada suhu 121oC selama 15 
menit dengan posisi tutup botol di bagian bawah.  
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b. Pemasukan puree ke dalam botol (filling) 
 Puree dimasukkan dalam botol yang sudah 

disterilisasi sampai mencapai 1 – 1½ cm dibawah 
mulut botol.   

 Mulut botol segera ditutup rapat dengan 
menggunakan alat penutup botol untuk menghindari 
terjadinya kontaminasi dalam produk. 

 Selanjutnya botol dipanaskan (exhausting) didalam air 
mendidih selama 30 menit atau dapat pula dikukus 
(pasteurisasi) selama 15 menit.  

 Angkat dan biarkan botol dalam keadaan terbalik 
selama 5 - 15 menit.  

 Pembalikan botol pada akhir proses harus dilihat 
benar. Jangan sampai ada gelembung udara, agar 
nantinya saus yang dihasilkan tidak ditumbuhi jamur 
(kapang). 

 Pendinginan 

Selanjutnya dilakukan pendinginan botol pada  suhu 
kamar. 

E. PENGEMASAN DAN PELABELAN 

1. Pengemas yang umum digunakan untuk puree mangga 
adalah cup plastik (PP) dengan isi antara 175 - 220 ml, dan 
Lid Cup yang terbuat dari PET/PE, atau PET/LDPE. 

2. Pelabelan 

Puree mangga diberi label pada plastik lid cup-nya, menurut 
ketentuan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan (Lampiran 7). Pada label antara lain tertera nama 
produk, produsen, alamat produsen, komposisi bahan yang 
digunakan, isi bersih, nomor pendaftaran (P-IRT atau MD) 
dan tanggal kadaluarsa.  
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F. PENYIMPANAN 

Puree yang telah dikemas dalam botol atau kemasan plastik 
disimpan dalam cool room  dengan suhu   2- 4 o C. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Diagram Alir Pengolahan Puree Mangga. 
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 Gambar 2.  Alat Pengolahan Puree Mangga. 
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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 
        PENGOLAHAN SARI BUAH MANGGA 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia termasuk negara yang kaya akan buah-buahan. Berbagai 
ragam tanaman buah dapat tumbuh subur di berbagai wilayah kawasan 
kita, salah satunya adalah buah Mangga (Mangifera Indica LINN) yang 
merupakan buah yang paling disukai oleh orang Indonesia.  Data pada 
tahun 1990 menunjukkan bahwa total konsumsi terhadap buah mangga 
mencapai 12 ribu ton.  Besaran konsumsi ini diperkirakan akan terus 
meningkat sepanjang tahun dan sampai tahun 2000 besaran konsumsi 
tersebut diperkirakan akan mencapai 533 ribu ton.  Bila dibandingkan 
angka perkiraan FAO pada tahun 2000 bahwa konsumsi buah-buahan akan 
mencapai 60 kg perkapita per tahun, maka konsumsi buah-buahan di 
Indonesia masih relatif sangat rendah yaitu baru akan mencapai 36 kg per 
kapita dengan 2,5 kg di antaranya berasal dari buah mangga. 

Buah mangga mengandung vitamin C yang cukup tinggi dan dapat 
dikonsumsi dalam bentuk segar maupun sebagai olahan. Setiap 100 gram 
mangga mengandung energi 44,00 kal, protein 0,7 gram, lemak 0,2 gram, 
karbohidrat 11,2 gram dan vitamin C 41 gram. Dibandingkan dengan 
kebanyakan sayuran atau buah-buahan lain yang dikenal sebagai sumber 
vitamin C seperti jambu biji yang kandungan vitamin C nya mencapai 
lebih dari 100 mg/100 g, namun mungkin karena disukai oleh semua 
tingkatan umur maka mangga dapat berperan menjadi sumber utama 
vitamin C. 

Buah mangga biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau 
langsung dibuat minuman segar. Padahal, buah mangga matang dapat 
diolah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi daripada buah 
mangga segar. Sebagai produk olahan, rasa khas dapat dinikmati setiap 
waktu karena sudah menjadi produk yang awet. Selain itu, produk olahan 
mangga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu produk olahan 
buah mangga adalah sari buah mangga. Produk olahan ini disukai oleh 
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masyarakat karena lebih praktis dalam cara penyajiannya dan dapat 
dikonsumsi kapan saja dan dimana saja.  

II. DEFINISI 

Sari buah mangga adalah produk minuman yang diperoleh/diperas 
secara mekanis dari buah mangga matang atau dari pengenceran 
konsentrat sari buah mangga, tanpa fermentasi, diawetkan dan dengan 
atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang diijinkan SNI 01-
3719-1995, Minuman sari buah). 

III. TUJUAN 

Tujuan pengolahan sari buah mangga adalah untuk meningkatkan 
nilai tambah pada mangga yang dapat digunakan sebagai bahan konsumsi 
langsung maupun sebagai bahan baku/tambahan pada proses produksi 
lebih lanjut. 

IV. RUANG LINGKUP 

Standar teknis ini berlaku untuk pembuatan sari buah mangga yang 
diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha skala rumah tangga 
dan kecil sebagai referensi/acuan dalam pengolahan sari buah mangga.  

Standar Teknis Prosedur Operasional Pengolahan sari buahmangga 
terdiri dari beberapa kegiatan yaitu penyiapan bahan baku; penyiapan 
bahan tambahan; penyiapan peralatan; pemprosesan/pengolahan; 
pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan 

V. PROSEDUR 

A. PENYIAPAN BAHAN BAKU 

1.   Mangga  

Bahan baku dalam pengolahan sari buahmangga adalah 
buah mangga segar. Buah mangga yang dipilih adalah buah 
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mangga yang telah matang penuh, masih dalam keadaan 
segar, tidak busuk, tidak cacat atau rusak dan bebas hama 
penyakit. Kondisi matang penuh diperlukan agar sari buah 
yang dihasilkan mempunyai aroma yang kuat. Syarat mutu 
buah Mangga dapat mengacu pada SNI 01-3164-1992, 
Mangga Segar (Lampiran 2) 

2.   Gula Pasir 

Fungsi gula dalam pembuatan sari buahmangga adalah 
untuk memberikan rasa manis dan sebagai sumber kalori. 
Gula pasir yang bermutu baik mengacu pada syarat mutu 
SNI 01-3140-2001, Gula Kristal Putih (Lampiran 3.), bersih, 
putih/jernih, tidak berwarna dan tidak berbau.  

3.    Air 

Air dalam pembuatan sari buahmangga  digunakan untuk 
mencuci buah, pembuatan larutan gula dan sebagainya. Air 
yang digunakan harus memenuhi persyaratan air minum 
dan air bersih sesuai standar Permenkes RI No. 
416/MENKES/PERK/IX/90 (Lampiran 4). Air tersebut 
tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak 
mengandung zat yang membahayakan. 

 

B. PENYIAPAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) 

Dalam pembuatan sari buahmangga dapat ditambahkan bahan 
tambahan pangan (BTP). Tujuan tambahan bahan pangan ini 
adalah untuk memperbaiki tekstur, rasa, penampakan, 
kekentalan, dan pengawetan. Penggunaan bahan-bahan 
tersebut baik jenis maupun jumlahnya harus memenuhi 
persyaratan yang direkomendasikan. Persyaratan bahan 
tambahan pangan mengacu pada SNI 01-0222-1995, Bahan 
tambahan makanan (Lampiran 5). Bahan yang ditambahkan 
dalam pembuatan sari buah mangga adalah :  
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1.   Bahan penstabil 

Bahan ini digunakan untuk menjaga konsistensi larutan 
sehingga larutan stabil. 

a. Pektin (maks. penggunaan 0.05%), atau 
b. Gum Arab (maks. 0.05%), atau 
c. CMC/Carboxy Methyl Cellulose (maks. 0.15%) 

2. Bahan pengawet 

Bahan ini digunakan untuk mengawetkan Sari buahMangga 
yang dihasilkan.  

a. Sodium benzoat (maks. 0.1%), atau 
b. Potasium sorbat (maks. 0.1%), atau 
c. Para amino benzoat/Paraben (maks. 0.1%). 

3. Bahan pengatur keasaman  

pH harus dibawah 4,5 dengan menambahkan asam sitrat 
atau fumarat 1,5 gram/liter juice. 

4. Bahan penguat cita rasa 

0,5-1,0 gram/ liter juice 

C. PENYIAPAN PERALATAN DAN BAHAN KEMASAN 

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sari buahmangga  
antara lain : 
1. Keranjang plastik 

Untuk meniriskan buah mangga yang telah dicuci. 
2. Pisau tahan karat (stainless steel) dan talenan. 

Untuk  mengupas dan pemotongan/ pengeluaran  daging 
buah dari bijinya. 

3. Blender 
Untuk menghancurkan daging buah mangga 



SPO Pengolahan Mangga 
 

Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 
 

13 

4. Corong 
 Untuk mempermudah menuangkan  sari buahke dalam 

botol kemasan 
5. Kemasan cup plastik atau lid cup 

Untuk mengemas sari buahmangga. 
6. Cup Sealer 

Untuk menutup gelas plastik kemasan. Gambar cup sealer 
ada pada Lampiran 6. 

7.  Label 
Untuk etiket dagang yang ditempelkan pada kemasan, 
atau langsung dicetak pada lid cup. 

D. PROSES PENGOLAHAN 

1.   Pemilihan buah mangga. 
Pilihlah buah yang tua dan masak.  Bila memungkinkan, 
pilihlah buah yang besar dan tidak cacat. 

2. Pengupasan 
Daging  buah dipisahkan dari kulitnya, buah yang berkulit 
dikupas dengan menggunakan pisau stainless steel untuk 
buah mangga 

3. Pencucian 

Buah yang terpilih dicuci dengan air bersih agar bebas dari 
segala kotoran yang melekat pada buah.  Buah yang telah 
bersih ditampung di wadah sambil ditiriskan. 

4. Perajangan 

Semua buah dipotong-potong dengan pisau menjadi 
potongan-potongan sebesar ujung kelingking.  Tujuan 
perajangan adalah agar sari buah mudah keluar saat buah 
direbus. 

5. Pemasakan 

Tumpangkan panci berisi sari buah mangga di atas kompor.  
Tuangkan larutan gula yang sudah disiapkan ke dalamnya. 
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Rebuslah adonan tersebut sambil diaduk-aduk dan   
Didihkan larutan sampai adonan larut semuanya. 

6. Penambahan Larutan Gula 

 Dalam proses pemasakan, tambahkan larutan gula yang 
sudah disiapkan dengan perbandingan air dan gula = 1:2. 
Untuk 1 kg sari buahmangga dibutuhkan larutan gula 200 
ml. 

7. Penambahan Bahan Penstabil 

 Kemudian setelah ditambahkan larutan gula, ditambahkan 
juga bahan penstabil. Cara penyiapan larutan penstabil 
yaitu : bahan penstabil dilarutkan di dalam air panas, 
diblender dan dimasukkan dalam sari buahmangga. 

8. Penambahan bahan pengawet, pengatur keasaman, dan 
penguat cita rasa.  

Bahan pengawet yang cocok digunakan untuk sari 
buahmangga adalah kalium sorbat dengan batas maksimum 
penggunaan 0,1 %. Asam sitrat sebagai pengatur keasaman 
dan garam yodium sebagai penguat cita rasa ditambahkan 
secukupnya saja.  

E. PENGEMASAN DAN PELABELAN 

1. Sebelum dikemas, lakukan penimbangan sari buahmangga 
untuk tiap kemasan. Pengemas yang umum digunakan 
untuk Sari buahmangga  adalah botol atau cup plastik pvc : 

a.   Kemasan botol  

Sari buahmangga dikemas menggunakan botol 
kemudian diberi segel dengan cara selongsong plastik 
segel disarungkan terlebih dahulu pada ujung yang 
telah dipasangi tutup. Kemudian, bagian yang 
berselongsong tersebut dicelupkan dalam air panas. 
Karena terkena air panas, plastik segel akan mengkerut 
dan menempel ketat pada ujung leher botol setelah 
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dikemas, Sari buahMangga ini diberi label. Label 
ditempelkan pada bagian tengah badan botol. 

b.   Kemasan plastik 

Sari buahmangga dikemas menggunakan bahan plastik 
yang telah dilapisi dengan aluminium dan telah tertera 
label, kemudian kemasan ditutup dengan alat  “sealer”. 

2. Pelabelan 

Setelah dikemas, Sari buahmangga ini diberi label. Label 
ditempelkan pada bagian tengah badan gelas jar. Menurut 
ketentuan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan (Lampiran 7). Pada label antara lain tertera nama 
produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, 
nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta tanggal, 
bulan, dan tahun kadaluarsa.  

F. PENYIMPANAN 

Sari buahmangga ini memiliki daya tahan selama 1 tahun jika 
disimpan pada suhu kamar.   
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Gambar 3. Diagram alir pengolahan sari buah mangga 
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Gambar 4. Alat pengolahan sari buah mangga 

 

Timbangan 

Blender 

Saringan 

Panci Stainless 
Steel dan Kompor Pisau Stainless Steel 



SPO Pengolahan Mangga 
 

Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 
 

18 

CATATAN 

1. Selama proses pengolahan berlangsung, sanitasi/kebersihan peralatan, 
pekerja dan lingkungan kerja harus dijaga dengan baik. Setelah selesai 
proses, semua peralatan proses harus kembali dalam keadaan bersih 
dan kering, sehingga siap untuk digunakan pada proses berikutnya. 
Persyaratan sanitasi dan higienitas pengolahan produk hortikultura 
dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2. Setiap tahapan kegiatan dalam pengolahan manisan mangga kering 
harus ditangani dan diawasi oleh penanggung jawab kegiatan. Khusus 
untuk petugas Quality Control (QC) bertanggung jawab dalam hal 
pengawasan proses setiap kegiatan, baik input maupun outputnya 
harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bila produk 
olahan yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka 
akan mudah dilakukan penelusuran kesalahan (kendali proses).
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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 
PENGOLAHAN MANISAN BUAH KERING MANGGA 

(DRIED FRUIT) 
 

I. PENDAHULUAN 

Buah-buahan merupakan bahan pangan sumber vitamin. Selain 
buahnya yang dimakan dalam bentuk segar, daunnya juga dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya daun pisang untuk 
makanan ternak, daun pepaya untuk mengempukkan daging dan 
melancarkan air susu ibu (ASI) terutama daun pepaya jantan.  

Warna buah cepat sekali berubah oleh pengaruh fisika misalnya sinar 
matahari dan pemotongan, serta pengaruh biologis (jamur) sehingga 
mudah menjadi busuk. Oleh karena itu pengolahan buah untuk 
memperpanjang masa simpannya sangat penting. Buah dapat diolah 
menjadi berbagai bentuk minuman seperti anggur, sari buah dan sirup 
juga makanan lain seperti manisan, dodol, keripik, dan sale.  

Manisan buah adalah buah yang diawetkan dengan gula. Tujuan 
pemberian gula dengan kadar yang tinggi pada manisan buah, selain 
untuk memberikan rasa manis, juga untuk mencegah tumbuhnya 
mikroorganisme (jamur, kapang). Dalam proses pembuatan manisan buah 
ini juga digunakan air garam dan air kapur untuk mempertahankan 
bentuk (tekstur) serta menghilangkan rasa gatal atau getir pada buah.  

Pembuatan manisan buah ini, merupakan usaha kerajinan yang telah 
banyak dilakukan orang sejak dahulu. Usaha ini memerlukan ketrampilan 
atau pengalaman yang khusus.  Ada 2 macam bentuk olahan manisan 
buah, yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan basah diperoleh 
setelah penirisan buah dari larutan gula, sedangkan manisan kering 
diperoleh bila manisan yang pertama kali dihasilkan (manisan basah) 
dijemur sampai kering.  

Buah-buahan yang biasa digunakan untuk membuat manisan basah 
adalah jenis buah yang cukup keras, seperti pala, mangga, kedondong, 
koalng-laing, dan lain-lainnya. Sedangkan buah-buahan yang biasa 
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digunakan untuk membuat manisan kering adalah jenis buah yang lunak 
seperti pepaya, sirsak, dan lain-lainnya.  

Hasil samping dari proses pembuatan manisan buah ini ialah sirup 
dari larutan perendamannya. Manisan buah yang baik berwarna kekuning-
kuningan, kenyal bila digigit, dan tahan di simpan selama dua minggu 
sampai satu bulan.  

II. DEFINISI 

Manisan Mangga kering (dried fruit) adalah  olahan daging mangga 
yang diproses melalui proses pengeringan dan gula sebagai bahan 
pengawetnya.  

III. TUJUAN 

Tujuan kegiatan pengolahan manisan mangga kering  adalah untuk 
meningkatkan nilai tambah dengan memberikan perhatian khusus dalam 
proses pengolahan sehingga dapat menjamin mutu dan keamanan pangan.  

IV. RUANG LINGKUP 

Pedoman teknis ini berlaku untuk pembuatan manisan mangga 
kering. Standar Prosedur Operasional Pengolahan manisan mangga kering 
terdiri dari beberapa kegiatan yaitu persiapan bahan baku; persiapan 
bahan penolong; persiapan peralatan; proses pengolahan; sortasi, 
pengemasan dan pelabelan; serta penyimpanan. 

V. PROSEDUR 

A. PENYIAPAN BAHAN BAKU UTAMA 

1. Mangga  

Bahan baku dalam pembuatan manisan mangga kering adalah 
buah Mangga segar. Buah Mangga yang dipilih adalah buah 
Mangga yang tua tetapi masih keras (setengah matang) yang 
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tidak beraroma terpentin (seperti aroma pernis), tidak ada 
rasa gatal pada saat mentah, dan berserat halus seperti 
mangga gadung.  Syarat mutu buah mangga dapat mengacu 
pada SNI 01-3164-1992, mangga gadung (Lampiran 2). 

2. Gula Pasir 

Fungsi gula dalam pembuatan manisan mangga kering adalah  
untuk pengawetan yang mampu menyerap aw dalam bahan 
dan  memberikan rasa manis serta sebagai sumber kalori. 
Gula pasir yang bermutu baik mengacu pada syarat mutu SNI 
01-3140-2001, Gula Kristal Putih (Lampiran 3), bersih, 
putih/jernih, tidak berwarna dan tidak berbau.  

B. PENYIAPAN BAHAN BAKU PENOLONG 

1. Air 

Air dalam pembuatan manisan mangga digunakan untuk 
mencuci buah, pembuatan larutan gula dan sebagainya.  Air 
yang digunakan harus memenuhi persyaratan air minum dan 
air bersih sesuai standar Permenkes RI No. 
416/MENKES/PERK/IX/90 (Lampiran 3). Air tersebut tidak 
berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak mengandung 
zat yang membahayakan. 

2. Garam 

Digunakan untuk menghilangkan tanin yang menyebabkan 
mangga terasa getir dan sebagai proses liching 

C. PENYIAPAN BAHAN BAKU TAMBAHAN 

Dalam pembuatan manisan mangga dapat ditambahkan bahan 
tambahan pangan (BTP). Tujuan tambahan bahan pangan ini 
adalah untuk memperbaiki tekstur, rasa, penampakan, dan 
pengawetan. Penggunaan bahan-bahan tersebut baik jenis 
maupun jumlahnya harus memenuhi persyaratan yang 
direkomendasikan. Persyaratan bahan tambahan pangan 
mengacu pada SNI 01-0222-1995, Bahan tambahan makanan 
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(Lampiran 5). Bahan yang ditambahkan dalam pembuatan 
manisan mangga  adalah :  

1. Bahan pengatur keasaman  

pH harus di bawah 4,5 dengan menambahkan asam sitrat atau 
fumarat 1.5 gram/liter  

2. Gula Pasir. 

Fungsi gula dalam pembuatan manisan mangga adalah untuk 
bahan pemanis sekaligus bahan pengawet dalam proses 
kering atau basah. Kadar gula yang tinggi (60% - 70%) akan 
memperlambat pertumbuhan jasad renik.  

3. Air Kapur  

Air kapur 1 – 2% atau kapur sirih 1 – 2 sendok makan 
dilarutkan dalam 1 liter air (takaran yang digunakan untuk 10 
kg buah, air yang digunakan 5 – 6 liter larutan air kapur 
disiapkan sampai semua bagian buah terendam. Perendaman 
dgn air kapur bertujuan untuk memperkuat tekstur buah 
pada perlakuan selanjutnya. 

D. PENYIAPAN PERALATAN DAN BAHAN KEMASAN 

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat manisan buah kering 
antara lain : 

1. Bak stainless stell 
Digunakan untuk perendaman dalam larutan garam 

2. Keranjang plastik 
Untuk meniriskan buah mangga yang telah dicuci. 

3. Pisau tahan karat (stainless steel) dan talenan 
Untuk mengupas, membelah atau mengiris Mangga sesuai 
dengan selera. 

4. Baskom.  
Baskom digunakan untuk penampung irisan mangga 
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5. Panci stainless steel 
Wadah untuk memasak/merebus larutan gula 

6. Kompor 
Untuk perebusan dan pengeringan manisan mangga. 

7. Alat pengering manisan (Tunel Dryer) 
Alat ini digunakan untuk mengeringkan irisan mangga 
sampai kadar air 15 – 20% 

8. Kemasan 
Kemasan yang dapat digunakan antara lain palstik atau 
alumunium foil  yang tertutup. 

9. Sealer 
Untuk menutup kemasan.  

10. Label 
Untuk etiket dagang yang ditempelkan pada kemasan. 

E. PROSES PENGOLAHAN 

1. Pemilihan buah Mangga 

Buah Mangga dipilih yang matang penuh, masih segar, tidak 
rusak/cacat dan tidak busuk. 

2. Pengupasan dan perendaman dalam larutan garam 

Daging  buah dipisahkan dari kulitnya dengan menggunakan 
pisau stainless steel dan Perendaman dalam larutan garam 1-
2% selama 1(satu) hari  

3. Potongan buah direndam dalam air kapur 1 – 2% selama 30 
menit. 

4. Pencucian  

Irisan buah mangga tersebut dicuci dengan air bersih dan 
ditiriskan agar air dapat menetes tuntas. Hal ini bertujuan 
untuk menghilangkan sisa-sisa air kapur untuk menuju 
tahap/proses selanjutnya. 
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5. Perebusan (liching) 

Untuk menon-aktivkan enzim pencoklatan diperlukan proses 
liching, buah dimasukkan kedalam air mendidih 2-3 menit 
diangkat. 

6. Penyiapan  larutan gula 

larutan air gula, dipersiapkan dengan proses: 
I:  Larutan ringan (light syrup) : Perbandingan air dengan 

gula pasir adalah 1:1. Artinya setiap 1 kg gula pasir 
dilarutkan dalam air sebanyak 1,2 liter, Penambahan 
bahan tambahan makanan berupa asam sitrat 1,5 
gram/liter. 

II: Larutan sedang (Medium  syrup) : Perbandingan air 
dengan gula pasir adalah 1:2. Artinya setiap 2 kg gula 
pasir dilarutkan dalam air sebanyak 1,2 liter, Penambahan 
bahan tambahan makanan berupa asam sitrat 1,5 
gram/liter. 

III: Larutan berat (Heavy  syrup): Perbandingan air dengan 
gula pasir adalah 1: 3. Artinya setiap 3 kg gula  
dilarutakan dalam 1,2 liter Penambahan bahan tambahan 
makanan berupa asam sitrat 1,5 gram/liter. 

7. Perendaman Dalam Larutan Gula 

Setelah dingin, irisan mangga dimasukkan ke dalam  larutan 
gula secara secara bertahap: 
Perendaman I : Gula dengan konsentrasi rendah  

direndam selama 1 hari 
Perendaman II   :  Gula dengan konsentrasi sedang 

direndam selama 1 hari 
Perendaman III :  Gula dengan konsentrasi Jenuh direndam 

selama  1 hari 
Setelah itu baru di laksanakan proses pengeringan buah 
dengan menggunakan Oven (dyrer) , molen dryer 
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8. Pengeringan 

Setelah proses perendaman selesai irisan buah mangga  
diangkat dan dimasukan kedalam dryer dan dikeringkan 
suhu 50 o C selama 24 jam. Setelah pengeringan selesai dapat 
dikemas dalam plastik atau alumunium foil  
Jenis Manisan mangga dengan taburan gula pasir (Cristal  
Dried Pinepaple) : Dalam keadaan setengah kering, manisan 
mangga itu ditaburi gula pasir secukupnya dan dikeringkan 
dengan angin sampai kering (menggunakan alat rotary drum 
yang dilengkapi dengan blower) dan dapat dikemas 

F. PENGEMASAN DAN PELABELAN 

1. Pengemasan 

Sebelum dikemas, lakukan penimbangan manisan mangga 
kering untuk tiap kemasan. Pengemas yang umum 
digunakan untuk manisan Mangga kering adalah gelas jar 
atau bahan plastik. Pengemasan dilakukan dengan cara : 
a. Kemasan gelas jar 

Manisan mangga kering dikemas menggunakan gelas jar 
yang diberi absorben uap air seperti arang aktif. 
Kemudian diberi segel dengan cara selongsong plastik 
segel disarungkan terlebih dahulu pada ujung gelas jar 
yang telah dipasangi tutup. Kemudian, bagian yang 
berselongsong tersebut dicelupkan dalam air panas. 
Karena terkena air panas, plastik segel akan mengkerut 
dan menempel ketat pada ujung leher gelas jar. Setelah 
dikemas, manisan mangga kering ini diberi label. Label 
ditempelkan pada bagian tengah badan gelas jar.   

b. Kemasan plastik 

Manisan mangga kering dikemas menggunakan bahan 
plastik yang telah dilapisi dengan aluminium dan telah 
tertera label, kemudian kemasan ditutup dengan alat  
“sealer”. 
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2. Pelabelan 

Setelah dikemas, Manisan mangga kering ini diberi label. 
Label ditempelkan pada bagian tengah badan gelas jar. 
Menurut ketentuan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan (Lampiran 7). Pada label antara lain tertera 
nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi 
bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta 
tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pengemasan  
Sebelum dikemas, lakukan penimbangan manisan mangga 
kering untuk tiap kemasan. Pengemas yang umum 
digunakan untuk mangga kering adalah kantong plastik atau 
alumunium foil. Kemudian kemasan ditutup dengan alat 
“sealer”.  

G. PENYIMPANAN 

Manisan mangga kering ini memiliki daya tahan selama 1 (satu) 
tahun jika disimpan pada suhu kamar dan menggunakan 
kemasan yang baik dan kedap udara (plastik). Namun jika 
digunakan kemasan aluminium foil dan disimpan pada suhu 
kamar, maka umur simpannya menjadi lebih dari  1 tahun. 
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Gambar 5.  Diagram alir pengolahan manisan Mangga kering 
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Gambar 6.  Alat Pengolahan Manisan Mangga Kering 
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CATATAN 

1. Selama proses pengolahan berlangsung, sanitasi/kebersihan peralatan, 
pekerja dan lingkungan kerja harus dijaga dengan baik. Setelah selesai 
proses, semua peralatan proses harus kembali dalam keadaan bersih 
dan kering, sehingga siap untuk digunakan pada proses berikutnya. 
Persyaratan sanitasi dan higienitas pengolahan produk hortikultura 
dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2. Setiap tahapan kegiatan dalam pengolahan manisan mangga kering 
harus ditangani dan diawasi oleh penanggung jawab kegiatan. Khusus 
untuk petugas Quality Control (QC) bertanggung jawab dalam hal 
pengawasan proses setiap kegiatan, baik input maupun outputnya 
harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bila produk 
olahan yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka 
akan mudah dilakukan penelusuran kesalahan (kendali proses). 
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Lampiran 1 

SNI 01-3719-1995, Minuman sari buah  

Syarat mutu minuman sari buah terdapat pada point 5 SNI 01-3719-1995, Minuman sari buah. 

Syarat mutu:  

Tabel 1 

Spesifikasi persyaratan mutu 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan 
1.1 Aroma 
1.2 Rasa 

 
- 
- 

 
Normal 
Normal 

2. Bilangan formol ml NaOH 0,1N/100 ml Min. 7 

3. BTM 
Pemanis buatan 
Pewarna tambahan 
 
 
 
Pengawet 

- 
- 
Sesuai dengan SNI 01-0222-
1995 
 
Sesuai dengan SNI 01-0222-
1995 

- 
- 
Sesuai dengan SNI 01-0222-
1995 
 
Sesuai dengan SNI 01-0222-
1995 

4. Cemaran Logam 
3.1  Tembaga (Cu) 
3.2  Timbal (Pb) 
3.3  Timah (Sn) 
3.4  Raksa (Hg) 
3.5  Seng (Zn) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maks. 5,0 
Maks. 0,3 
Maks. 40,0/250* 
Maks. 0,03 
Maks. 5.0 

5. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 0,2 
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6. Cemaran Mikroba 
5.1  Angka lempeng total 
5.2  Bakteri bentuk Coli 
5.3  Escherichia Coli 
5.4  Staphylococcus aureus 
5.5  Salmonella 
5.6  Kapang 
5.7  Khamir 

 
Koloni/ml 
APM/ml 
APM/ml 
Koloni/ml 
Koloni/25ml 
Koloni/ml 
Koloni/ml 

 
Maks. 2.102 

Maks. 20 
< 3 
0 
Negatif 
Maks. 50 
Maks. 50 

*) dikemas dalam kaleng 
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Lampiran 2 

SNI 01-3164-1992, Standar Mutu Buah Mangga Segar 

Definisi dan syarat mutu Mangga Segar  terdapat pada point 2 dan 5 SNI 01-3165-
1992, Mangga Segar 

 2. Definisi: 

Mangga adalah buah dari tanaman (Mangifera indica LINN) dalam keadaan 
cukup tua, utuh, segar dan bersih.  

5. Syarat mutu: 

Tabel 1 

Spesifikasi Persyaratan Mutu 

 

Persyaratan No. Jenis Uji Satuan 

Mutu 1 Mutu 2 

1. Kesamaan sifat 
varietas 

- Seragam  Seragam 

2. Tingkat ketuaan - Tua, tapi 
tidak terlalu 
matang 

Tua, tapi 
tidak 
terlalu 
matang 

3. Kekerasan - Keras  Cukup 
keras 

4. Ukuran - Seragam Kurang 
seragam 

5. Kerusakan 
(jumlah/jumlah) 

% Maks. 5 Maks. 10 

6. Kotoran (%) - Bebas  Bebas  

7. Busuk 
(jumlah/jumlah) 

% Maks. 1 Maks. 2 
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Lampiran 3 

SNI 01-3140-2001, Gula Kristal Putih  

 

Definisi dan syarat mutu gula kristal putih terdapat pada point 3.1 dan 4 
SNI 01-3140-2005, Gula kristal putih. 

3.1. Gula kristal putih: 

gula sukrosa kristal yagn diproduksi dari bahan baku tebu atau bit melalui 
tahapan proses yang meliputi : penggilingan – klasifiksi – kristalisasi – 
filtrasi – fugalisasi – pengeringan – pengemasan. 

4. Syarat mutu: 

Tabel 1 

Syarat mutu gula kristal putih 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan  

1. Polarisasi  0Z Min. 99,50 

2. Warna kristal CT 5 – 10 

3. Susut pengeringan 
(basis basah) 

%, b/b Maks. 0,15 

4. Warna larutan IU Maks. 300 

5. Abu konduktiviti %, b/b Maks. 0,15 

6. Besar jenis butir mm 0,8 – 1,2 

7. Belerang dioksida 
(SO2) 

mg/kg Maks. 70 

8. Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0 

9. Arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 

10. Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 2,0 
Keterangan : 
Z = Zuiker (sukrosa) 
IU = Icumsa Unit 
CT = Color Type 
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Lampiran 4 

Persyaratan air bersih sesuai Permenkes RI 

No. 416/MENKES/PERK/IX/90 

Kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/PERK/IX/1990 
Tanggal 3 September 1990 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
 

No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

A. FISIKA    

1. Bau - - Tidak berbau 

2. Jumlah zat 
padat terlarut 
(TDS) 

mg/l 1500  

3. Kekeruhan skala 
NTU 

25  

4. Rasa - - Tidak berasa 

5. Suhu 0C Suhu udara ± 30C  

6. Warna skala TCU 50  

B. KIMIA    

a. Kimia anorganik    

1. Air raksa mg/l 0,001  

2. Arsen mg/l 0,05  

3. Besi mg/l 1,0  

4. Flourida mg/l 1,5  

5. Kadmium mg/l 0,005  

6. Kesadahan 
(CaCO3) 

mg/l 500  

7. Klorida mg/l 600  
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No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

8. Kromium, 
valensi 6 

mg/l 0,05  

9. Mangan mg/l 0,5  

10. Nitrat, sebagai 
N 

mg/l 10  

11. Nitrit, sebagai 
N 

mg/l 1,0  

12. pH - 6,5 – 9,0 Merupakan batas 
minimum dan 
maksimum, 
khusus air hujan 
pH minimum 5,5 

13. Selenium mg/l 0,01  
14. Seng  mg/l 15  
15. Sianida  mg/l 0,1  
16. Sulfat mg/l 400  
17. Timbal mg/l 0,05  

b. Kimia organik    
1. Aldrin dan 

dieldrin 
mg/l 0,0007  

2. Benzene mg/l 0,01  
3. Benzo (a) 

pyrene 
mg/l 0,00001  

4. Chlordane 
(total isomer) 

mg/l 0,007  

5. Chloroform mg/l 0,03  
6. 2, 4-D mg/l 0,10  
7. DDT mg/l 0,03  
8. Detergen mg/l 0,5  
9. 1,2-Diclhoro-

ethane 
mg/l 0,01  

10. 1,1-Dichloro-
ethene 

mg/l 0,0003  

11. Heptachlor 
dan heptachlor 
epoxide 

mg/l 0,003  

12. Hexachloroben
zene 

mg/l 0,00001  

13. Gamma-HCH 
(Lindane) 

mg/l 0,004  

14. Methoxychlor mg/l 0,10  
15. Pentachloroph

enol 
mg/l 0,01  
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No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

16. Pestisida total mg/l 0,10  

17. 2,4,6-Trichloro-
phenol 

mg/l 0,01  

18. Zat organik 
(KMnO4) 

mg/l 10  

c. Mikrobiologik 
Total Koliform (MPN) 

Jumlah per 
100ml 

50 Bukan air pipaan 

d. Radioaktifitas Jumlah per 
100 ml 

10 Air pipaan 

1. Aktifitas Alpha 
(Gross Alpha 
Activity) 

�q/l 0,1  

2. Aktifitas Beta 
(Gross Beta 
Activity) 

�q/l 1,0  

 
Sedangkan kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
416/MENKES/PERK/IX/1990 Tanggal 3 September 1990 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 
: 
 

No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

A. FISIKA    
1. Bau - - Tidak berbau 
2. Jumlah zat padat 

terlarut (TDS) 
mg/l 1000  

3. Kekeruhan skala NTU 5  
4. Rasa - - Tidak berasa 
5. Suhu 0C Suhu udara ± 30C  
6. Warna skala TCU 15  

 

No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

B. KIMIA    
a. Kimia anorganik    

1. Air raksa mg/l 0,001  
2. Aluminium mg/l 0,2  
3. Arsen mg/l 0,05  
4. Barium mg/l 1,0  
5. Besi mg/l 0,3  
6. Flourida mg/l 1,5  
7. Kadmium mg/l 0,005  
8. Kesadahan 

(CaCO3) 
mg/l 500  

9. Klorida mg/l 250  
10. Kromium, mg/l 0,05  
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No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

valensi 6 
11. Mangan mg/l 0,1  
12. Natrium  mg/l 200  
13. Nitrat, sebagai N mg/l 10  
14. Nitrit, sebagai N mg/l 1,0  
15. Perak mg/l 0,05  
16. pH - 6,5 – 8,5 Merupakan batas 

minimum dan 
maksimum, 
khusus air hujan 
pH minimum 5,5 

17. Selenium mg/l 0,01  
18. Seng  mg/l 5,0  
19. Sianida  mg/l 0,1  
20. Sulfat mg/l 400  
21. Sulfida (sebagai 

H2S) 
mg/l 0,05  

22. Tembaga mg/l 1,0  
23. Timbal mg/l 0,05  

b. Kimia organik    
1. Aldrin dan 

dieldrin 
mg/l 0,0007  

2. Benzene mg/l 0,01  
3. Benzo (a) pyrene mg/l 0,00001  

No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

4. Chlordane (total 
isomer) 

mg/l 0,003  

5. Chloroform mg/l 0,03  
6. 2, 4-D mg/l 0,10  
7. DDT mg/l 0,03  
8. Detergen mg/l 0,5  
9. 1,2-Diclhoro-

ethane 
mg/l 0,01  

10. 1,1-Dichloro-
ethene 

mg/l 0,0003  

11. Heptachlor dan 
heptachlor 
epoxide 

mg/l 0,003  

12. Hexachlorobenz
ene 

mg/l 0,00001  

13. Gamma-HCH 
(Lindane) 

mg/l 0,004  

14. Methoxychlor mg/l 0,03  
15. Pentachlorophen

ol 
mg/l 0,01  

16. Pestisida total mg/l 0,10  



SPO Pengolahan Mangga 
 

Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 
 

39 

No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

17. 2,4,6-Trichloro-
phenol 

mg/l 0,01  

18. Zat organik 
(KMnO4) 

mg/l 10  

c. Mikrobiologik 
 

   

1. Koliform tinja Jumlah per 
100ml 

0 95% dari sampel 
yang diperiksa 
selama setahun, 
kadang-kadang 
boleh ada 3 per 
100 ml sampel air, 
tetapi tidak 
berturut-turut. 

2. Total koliform Jumlah per 
100ml 

0  

 

No Parameter Satuan Kadar maksimum yang 
diperbolehkan Keterangan 

d. Radioaktifitas Jumlah per 
100 ml 

10 Air pipaan 

1. Aktifitas Alpha 
(Gross Alpha 
Activity) 

�q/l 0,1  

2. Aktifitas Beta 
(Gross Beta 
Activity) 

�q/l 1,0  

 
Keterangan : 
TCU : True Color Unit 
NTU : Nephelometric Turbidity Unit 
TDS : Total Dissolved Solids 
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Lampiran 5 

SNI 01-0222-1995, Bahan Tambahan Makanan 

Batas makasimum penggunaan bahan tambahan pangan terdapat pada lampiran 3 SNI 01-
0222-1995, Bahan tambahan makanan. 

Nama bahan tambahan 
No. Bhs. 

Indonesia 
Bhs. 

Inggris 

Jenis/bahan 
makanan Batas maksimum penggunaan 

Bahan penstabil 
1. Gum Arab Gum 

Arabic 
Minuman 
ringan 

500 mg/kg 

2. Metil 
selulosa 

Methyl 
cellulose 

Es krim dan 
sejenisnya 

10 g/kg, tunggal atau campuran 
dengan pengemulsi, pemantap 
dan pengental lain. 

3. Pektin Pectin Minuman 
ringan 

500 mg/kg 

Bahan pengawet 
4. Natrium 

benzoat 
Sodium 
Benzoate 

Minuman 
ringan 

600 mg/kg 

5. Kalium 
sorbat 

Potassium 
sorbat 

Pekatan sari 
nanas 

1 g/kg, tunggal atau campuran 
dengan asam sorbat, atau 
dengan asam benzoat dan 
garamnya dan senyawa ulfit 
tidak lebih dari 500 mg/kg 

Nama bahan tambahan 
No. Bhs. 

Indonesia 
Bhs. 

Inggris 

Jenis/bahan 
makanan Batas maksimum penggunaan 

Bahan pengatur keasaman 
6. Asam 

fumarat 
Fumaric 
acid 

Jem dan jeli; 
marmalade 

3 g/kg, tunggal atau campuran 
dengan asam tartrat dan 
garamnya dihitung sebagai 
asam, untuk mengatur pH 
antara 2,8 dan 3,5 

7. Asam sitrat Citric acid - Minuman 
ringan 

- Pekatan sari 
mangga 

- Secukupnya 
 

- Secukupnya 
 

 

 



SPO Pengolahan Mangga 
 

Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 
 

41 

Lampiran 6 

Ketentuan PP No. 69 tahun 1999  
tentang Label dan Iklan Pangan 

 
Ketentuan tentang pelabelan pada PP No. 69 terutama terdapat pada Bab II bagian 
pertama dan kedua. 
 

BAB II 
 

LABEL PANGAN 
 

Bagian Pertama 
 

Umum 
 

Pasal 2 
 

1. Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas 
ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan 
Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. 

2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak 
mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang 
mudah untuk dilihat dan dibaca. 

 
Pasal 3 

 
1. Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan 

mengenai pangan yang bersangkutan.  
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.   

a. nama produk;  
b. daftar bahan yang digunakan;  
c. berat bersih atau isi bersih;  
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke 

dalam wilayah Indonesia;  
e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.  
 

Pasal 4 
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Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan 
olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan 
lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah ini. 
 

Pasal 5 
 

1. Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar 
dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk 
apapun lainnya.  

2. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang 
pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label 
apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau 
menyesatkan.  

 
Pasal 6 

 
1. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam 

Label hanya dapat dilakukan apabila didukug oleh fakta ilmiah yang 
dapat dipertanggungjawabkan.  

2. Ketentuan lebih lanjut, tentang tata cara dan persyaratan pencantuman 
pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.   

 
Pasal 7 

 
Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk 
apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. 

Pasal 8 
 

Setiap orang dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo, atau identitas 
lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut. 
 

 
 

Pasal 9 
 
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilah Indonesia 
pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
ini. 
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Pasal 10 

 
1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas 

ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan 
bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas 
kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau 
tulisan halal pada Label.  

2. Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.  

 
Pasal 11 

 
1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau 
memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut 
pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan 
berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama 
dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki 
kompetensi di bidang tersebut.  

 
 

Bagian Kedua 
 

Bagian Utama Label 
 

Pasal 12 
 

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label 
sekurang-kurangnya memuat : 

a. nama produk;  
b. berat bersih atau isi bersih;  
c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam 

wilayah Indonesia.  
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Pasal 13 
 

1. Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang 
keteranga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan teratur, tidak 
berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.  

2. Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna 
maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian 
utama. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).   

Pasal 14 
 

Bagian utama Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus ditempatkan 
pada isi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh 
masyarakat pada umumnya. 
 

Pasal 15 
 

Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa 
Indonesia angka Arab dan huruf lain. 
 

Pasal 16 
 

1. Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka 
Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya 
atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan; 
pangan ke luar negeri.  

2. Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah 
dibaca. 
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Lampiran 7 

 

Persyaratan Sanitasi dan Higienitas  

Pengolahan Produk Hortikultura 

 

1. PENGERTIAN 

 

Hasil Olahan hortikultura adalah olahan dari hasil tanaman buah, tanaman 
sayuran, tanaman hias dan tanaman obat.  Rincian tanaman tersebut seperti SK 
Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98, tentang jenis komoditi Tanaman 
Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat 
Jenderal Perkebunan. 

Pengolahan Hasil Hortikultura yaitu mengubah bahan baku menjadi produk 
setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan 
ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yaitu hortikultura. 

Sarana dan Prasarana Pengolahan yaitu bangunan, alat/equipment, bahan 
baku dan bahan pembantu yang digunakan dan alat pengolahan dan mesin 
pengolahan. 

Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan 
kegiatan produksi dan penyimpanan. 

Bahan Baku yaitu bahan utama / bahan mentah yang akan diproses menjadi 
barang jadi. 

Bahan Tambahan adalah bahan yang ditambahkan pada proses pengolahan 
yang berguna untuk menambah rasa dan aroma pada produk olahan, seperti  
garam, gula dsb. 

Bahan Pembantu adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses 
pengolahan makanan dan minuman seperti Natrium Benzoat, Asam Sitrat, 
pengental. 

Kemasan adalah barang yang dipakai untuk mewadahi atau membungkus 
produk yang berhubungan langsung dengan isinya, termasuk penutupnya. 

Label adalah keterangan atau penjelasan mengenai produk yang berbentuk 
gambar dan/atau tulisan yang disertakan atau merupakan bagian dari kemasan. 
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Ruang pokok adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat proses produksi 
makanan. 

Ruang Pelengkap adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat 
administrasi produksi dan pelayan karyawan. 

Kedap/rapat air  adalah suatu permukaan yang tidak tembus air 

Kode Produksi / Batch Number adalah tanggal produksi dan urutan shitf 
dalam bentuk angka yang menunjukan riwayat produksi. 

Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mematikan jasad renik patogen 
dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya, agar tidak membahayakan kesehatan 
manusia. 

Tanggal Kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya 
selama penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. 

 

2. LOKASI 

2.1. Bebas Cemaran  

2.1.1. Bukan didaerah pembuangan sampah / kotoran cair maupun padat 

2.1.2. Jauh dari tempat penumpukan barang-barang bekas 

2.1.3. Jauh dari peternakan, industri mengeluarkan polusi yang tidak dikelola 
secara baik  dan lain-lain tempat yang sudah tercemar  

2.2. Pada tempat yang baik 

2.2.1. Tidak ditengah pemukiman penduduk yang padat dan / kumuh. 

2.2.2. Tidak di daerah yang drainasinya (saluran pembuangan air) buruk. 

2.3. Sesuai dengan peraturan Pemda setempat tentang peruntukan lokasi dan 
peraturan lingkungan hidup yang berlaku. 

 

3. BANGUNAN 

3.1. Umum 

3.1.1. Luas bangunan sesuai dengan  kapasitas produksi / skala usaha, 
kuat/kokoh, permanen, rapat serangga, sehat dan nyaman serta higienis 
(mudah dibersihkan, mudah disanitasi/didesinfeksi, tidak mudah 
terbakar, mudah dipelihara serta tidak terbuat dari bahan yang beracun / 
dapat melepas racun) 
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3.1.2. Kondisi sekeliling bangunan : 

� Bersih, tertata rapi, bebas hama (kucing, burung, tikus, katak, semut, 
dan semacamnya), hewan berbahaya  

� Sampah dan limbah cair dan padat ditempatkan pada tempat yang 
bertutup. 

� Rumput, perdu, gulma dipotong rapi, tidak menjadi tempat 
bersarangnya hama. 

� Waste water treatment  (WWT) harus air mengalir, aktif, di dalam 
ruang produksi harus tertutup dan di luar pabrik boleh terbuka, 
terpelihara 

� Pipa saluran air dalam main line production harus terbuat dari 
gorong-gorong, terdapat bak kontrol dan leher angsa, beradadi bawah 
lantai. 

3.2. Tata Ruang 

3.2.1. Bangunan unit produksi terdiri atas ruang pokok dan ruang pelengkap.  

3.2.2. Ruang pokok (main line production) dan ruang pelengkap (bengkel, 
genset, boiler, office, gudang bahan baku dan produk akhir, kantin, 
mushola) harus terpisah.  

3.2.3. Ruang Pokok harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

Terpisah antara ruang pokok proses basah dan rungan pokok proses 
kering. Hal ini disesuaikan dengan jenis produksi. 

Bila ruang produksi menjadi satu dengan ruang gudang harus disekat 
sampai atas / pembatas yg jelas ( sehingga tidak ada perpindahan udara) 

Susunan bagan (denah) sesuai dengan urutan alur proses. 

Penataan ruang harus baik yaitu luas memadai, sesuai dg kapasitas 
produksi, jml karyawan, melindungi produk(aman), untuk mencegah 
tjdnya kontaminasi produk, dan aman bagi karyawan.  

3.2.4. Ruang pelengkap harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

Luasnya sesuai dengan jumlah karyawan. 
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3.3. Lantai 

3.3.1. Lantai Ruang Pokok 

� Kedap air / rapat air 

� Tahan air, garam, basa, asam dan atau bahan kimia lainnya 

� Keras, padat tahan benturan 

� Permukaannya rata, halus tetapi tidak licin dan mudah dibersihkan. 

� Pertemuan antara lantai dan dinding tidak boleh bersudut siku atau 
harus lengkung. 

� Untuk ruangan yang menggunakan air maka lantai harus miring ke 
arah pembuangan air. 

� Ruang laboratorium boleh terletak di ruang pokok tetapi harus disekat 

3.3.2. Lantai Ruang Pelengkap 

� Rapat air 

� Tahan terhadap air 

� Permukaannya datar, rata serta halus, tetapi tidak licin dan mudah 
dibersihkan. 

� Ruangan untuk mandi, cuci dan sarana toilet harus mempunyai 
kelandaian secukupnya ke arah saluran pembuangan.(pindah ke 
sarana sanitasi) 

3.4. Dinding 

3.4.1 Dinding ruangan pokok 

� Sekurang-kurangnya 20 cm dibawah dan 20 cm diatas permukaan 
lantai harus rapat air (kedap air) 

� Permukaan bagian dalam harus halus, rata, berwarna terang, tahan 
lama, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tahan air, garam, 
basa atau bahan kimia lainnya 

� Pertemuan antara dinding dengan dinding tidak boleh membentuk 
sudut siku dan harus melengkung serta rapat air 

3.4.2 Dinding ruangan pelengkap 

� Sekurang-kurangnya 20 cm dibawah dan 20 cm diatas permukaan 
lantai harus rapat air. 
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� Permukaan bagian dalam harus halus, rata, berwarna terang, tahan 
lama, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan. 

� Ruangan untuk mandi, cuci dan sarana toilet, selain harus memenuhi 
syarat tersebut diatas, sekurang-kurangnya setinggi 2 m berkeramik 
dan lantai harus rapat air. 

3.5. Atap dan Langit-Langit 

3.5.1 Atap ruangan pokok terbuat dari bahan tahan lama, tahan terhadap air, 
tidak bocor dan tidak mudah terbakar (contoh poly carbonat). 

3.5.2 Langit-langit ruang pokok : 

� Terbuat dari bahan yang tidak mudah melepaskan bagian-bagiannya. 

� Tidak terdapat lubang dan tidak retak 

� Tinggi dari lantai sekurang-kurangnya 3 m 

� Permukaan dalam harus rata, berwarna terang dan tidak mudah 
mengelupas 

� Rapat air bagi tempat pengolahan yang menimbulkan atau 
menggunakan uap air.  Khusus untuk yang menggunakan steam 
harus dilengkapi dengan exaust fan dan cerobong. 

3.5.3 Atap ruangan pelengkap terbuat dari bahan tahan lama, tahan terhadap 
air dan tidak bocor. 

3.5.4 Langit-langit : 

� Dibuat dari bahan yang tidak mudah melepaskan bagiannya 

� Tidak berlubang dan retak 

� Tahan lama dan tidak mudah dibersihkan 

� Tinggi dari lantai sekurang-kurangnya 3 m 

� Permukaan dalam halus, rata dan berwarna terang. 

� Khusus untuk ruang pengemasan primer harus tertutup, terisolasi, 
sirkulasi udara harus terjaga dan kelembaban(RH) udara harus 
terkontrol sesuai dengan jenis komoditas. 

3.6.       Pintu 

3.6.1. Pintu ruangan pokok harus memenuhi syarat sbb : 
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� Dibuat dari bahan terbuat dari SS, Aluminium, Polycarbonat, galpanis 
dan bukan dari kayu, bila memakai kaca dilapisi kaca film (rayben) 

� Permukaan rata, permukaan rata, halus berwarna terang dan mudah 
dibersihkan. 

� Dapat ditutup dengan baik  

� Membuka keluar dan atau sliding yang dilengkapi tirai (plastik). 

3.6.2. Pintu ruangan pelengkap harus : 

� Terbuat dari bahan tahan lama (kayu, kecuali kamar mandi) 

� Permukaan rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan 

� Dapat tertutup dengan baik. 

3.7. Jendela 

 Jendela harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

� Dibuat dari bahan tahan lama bila menggunakan kaca dilapisi film 

� Permukaan rata, halus, berwarna terang, mudah dibersihkan. 

� Sekurang-kurangnya setinggi 1 m dari lantai 

� Luasnya sesuai dengan besarnya bangunan 

3.8. Penerangan  

Permukaan kerja dalam ruangan pokok dan ruangan pelengkap harus 
terang sesuai dengan keperluan dan persyaratan kesehatan. 

Ruang proses : intensitas cahaya 220 luks 

Ruang inspeksi : intensitas cahaya 540 luks 

Untuk ruang produksi lampu harus dilengkapi dengan pelindung 
sehingga aman bila jatuh dan  bebas serangga 

Lampu untuk ruang produksi tidak boleh terbuat dari merkuri. 

Lampu u/ pencegah/penahan  serangga (insect lamp) dilengkapi screen 
sehingga aman bila jatuh dan tidak digunakan diruang produksi.  

Jenis lampu menyesuaikan komoditas 

3.9. Ventilasi dan pengatur suhu ruangan pokok dan ruangan pelengkap, baik 
secara alami maupun buatan harus memenui syarat : 
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� Cukup nyaman dan menjamin peredaran udara dengan baik. 

� Dapat menghilangkan kondensat uap, asap, bau, debu, panas 

� Udara yang mengalir tidak mencemari produk 

� Khusus untuk ruang produksi penempatan out dor Ac harus ditempat 
yang bersih 

� Dapat mencegah masuknya serangga 

� Dapat mencegah masuknya kotoran / debu. 

 

4. FASILITAS  SANITASI 

4.1. Umum  

Bangunan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang dibuat 
berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene. 

4.2. Sarana penyediaan air 

Sarana penyediaan air harus dapat menyediakan air yang bersih sesuai dg 
standar air minum. 

Catatan :  

untuk industri besar : Chlorinasi 2 ppm di reservoir air, dicontrol 
residunya tiap hari, batas kritis residu maks 0.5 ppm 

Pemakaian chlorinasi diperbolehkan hanya bagi yg punya alat ukur residu 
chlorine / test kit. 

Air yg langsung digunakan utk produksi harus memenuhi standar air 
minum. pH 6.5 – 8.2 

4.3. Sarana pembuangan 

4.3.1. Bangunan harus dilengkapi dengan sarana pembuangan yang terdiri atas:  

� Sarana pembuangan limbah cair 

� Sarana pembuangan limbah padat 

� Sarana pembakaran limbah padat atau incenerator (khusus incenerator  
tdk wajib) 

4.3.2. Sarana pembuangan harus dapat mengolah dan membuang limbah padat, 
cair dan/atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 
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4.3.3. Pemasangan dan bahan sarana pembuangan harus memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (persyaratan 
lingkungan) 

4.3.4. Bagan saluran pembuangan mulai dari ruang produksi (ruang pokok dan 
ruang pelengkap ) yg berakhir ke WWT hrs terencana dg baik dan khusus 
u/ ruang produksi hrs tertutup. 

4.3.5. Air yg keluar dari WWT ke saluran air umum hrs memenuhi persyaratan 
ramah lingkungan  

Note : gorong-gorong, leher angsa, bak akhir terbuka, lancar mengalirnya 
air, khusus u/ laboratorium saluran pembuangannya hrs memperhatikan 
unsur korosif. 

4.4. Sarana toilet  

4.4.1. Letak toilet harus terpisah dg ruang produksi dan tidak terbuka langsung 
ke ruang proses pengolahan 

4.4.2. Dilengkapi dengan bak cuci tangan 

4.4.3. Disediakan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah karyawan. 1 
(satu) toilet  untuk sebanyak 20 karyawan. 

4.4.4. Toilet pria terpisah dg toilet wanita 

4.4.5. Toilet harus terpisah dg dapur (bagian dari ruang pelengkap, tempat 
menyediakan minuman u/ karyawan) 

4.5.       Sarana Cuci Tangan  

4.5.1. Sebelum msk ruang produksi harus ditempatkan sarana cuci tangan 

4.5.2. Jenis keran dihindari yg tombol on-off nya menggunakan tangan 

4.5.3. Dilengkapi dengan sarana pencuci yang dilengkapi dengan desinfektan, 
tissue yg tidak mudah hancur dan bukan gulungan 

4.6.      Sarana Lainnya 

4.6.1. Locker yang layak 

4.6.2. Tempat ibadah yang layak 

4.6.3. Ruang ganti pakaian yang layak 

4.6.4. Sarana sanitasi lainnya untuk ruang produksi : 

� Sapu 
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� Sikat 

� Lap khusus dengan bahan yang mempunyai daya serap terhadap air 
tinggi dan tidak meninggalkan bintik air,  contoh : Kanebo  

� Air cleaner 

Semua peralatan tersebut di atas hrs digantung, air cleaner hrs diletakkan 
pd tempat yg sdh ditentukan (khusus, biasanya diberi tanda kotak 
kuning).  Khusus untuk ruang kering dan gudang masing-masing harus 
punya dan tidak boleh digunakan secara bergantian. 

 

5. ALAT PRODUKSI 

5.1. Wadah sebelum digunakan harus : 

5.1.2. Mudah dibersihkan dan dikenakan tindak sanitasi (desinfektan) 

5.1.3. Higienis bagi jenis produk yg akan diproduksi 

Penggunaan wadah produk olahan tergantung kepada jenis produk yang 
dihasilkan. 

5.2. Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk produksi makanan 
harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis 
dan higiene 

Tool box dan tool kit hrs dibedakan warna 

Pelumas yg digunakan utk rantai dari peralatan yang kontak langsung dg 
makanan adalah Oil Free Lubricant 

5.3. Alat dan perlengkapan harus memenuhi syarat : 

5.3.1. Sesuai dengan jenis produksi 

5.3.2. Permukaan yang berhubungan dengan makanan harus halus,  tidak 
mengelupas, tidak menyerap air dan tidak berkarat ( Teflon, plastik tahan 
panas) 

5.3.3. Tidak mencemari hasil produksi dengan jasad renik, unsur atau fragmen 
logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi dengan 
produk dan lain-lain. 

5.3.4. Mudah dibersihkan (letak ketinggian mesin dr lantai minimal 30 cm). 

5.4. Perlengkapan dan peralatan yang dipakai untuk bukan makanan harus 
dipisahkan dan diberi tanda. Pipa-pipa yg digunakan harus diberi warna 
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sesuai dengan fungsi masing-masing.  Panel-panel listrik harus tertutup 
dan terkunci. 

6. BAHAN 

6.1. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk 
memproduksi makanan tidak boleh merugikan atau membahayakan 
kesehatan dan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan yang 
ditetapkan. 

6.2. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong hrs sesuai spesifikasi 
produk, lolos pemeriksaan (sistem release) 

Note :  

sistem release : sistem direct dan sistem monitoring 

6.3. Penempatan bahan baku yang akan diproses harus dipisahkan dengan 
bahan lain yang berbahaya.  Khusus u/ kategori B3 hrs terpisah dan diberi 
penandaan yg jelas, dan hrs ditempatkan khusus di luar ruang produksi. 

6.4. Bahan baku harus disimpan sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan 
dilakukan peng-kodean / pelabelan, harus dilengkapi tanggal 
kedaluwarsa. 

 

7. PROSES PENGOLAHAN 

7.1. Formula Dasar 

7.1.1 Jenis bahan yang digunakan, baik bahan baku, bahan tambahan maupun 
bahan penolong, serta persyaratan mutunya. Sesuai dg formula dan 
diproses sesuai dg tahapan alur proses 

7.1.2 Jumlah bahan untuk satu kali pengolahan 

7.1.3 Tahap-tahap proses pengolahan 

Note : (CCP u/ setiap proses pengolahan sayur dan buah adl asam;   penanganan 
yg umum adl di pasteurisasi dan sterilisasi ) 

7.1.4 Untuk pasteurisasi, botol hrs disterilisasi dahulu. Biasanya botol cheker 
tdk dilakukan krn botol pengemas biasanya dianggap bersih. 

� Langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama proses pengolahan 
dengan mengingat waktu, suhu, kelembaban, tekanan dan sebagainya, 
sehingga tidak mengakibatkan peruraian, pembusukan, kerusakan 
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dan pencemaran pada produk akhir. (non conformity : metal detector 
dan bottle cheker) 

� Uraian mengenai wadah dan sebagainya. 

� Cara pemeriksaan bahan, parameter prosesing dicek setiap saat, 
produk antara dan produk akhir. 

� Hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan jenis produk, untuk 
menjamin dihasilkannya produk yang memenuhi persyaratan 

 

7.2. Kode Produksi (Batch Number) 

Untuk setiap satuan pengolahan harus ada pencataan tertulis yang 
menyebutkan : 

Tanggal pembuatan, lot produksi, kode mesin dan nomor kode 

 

8. PRODUK AKHIR 

8.1. Produk akhir tidak boleh merugikan dan  membahayakan kesehatan, 
sesuai dg persyaratan mutu yg ditetapkan. 

8.2. Perlu pemeriksaan rutin utk menjamin mutu dan keamanan produk 
(organoleptik).  

8.3. Uji  fisika, kimia, mikrobiologi dilakukan secara periodik dan sewaktu-
waktu apabila diperlukan.  

 

9. LABORATORIUM 

9.1. Unit usaha yang memproduksi produk olahan hortikultura dan tanaman 
pangan perlu memiliki laboratorium (tempat dan alat untuk suatu 
pemeriksaan) guna melakukan pemeriksaan bahan baku, bahan tambahan 
dan bahan penolong yang digunakan dan produk akhir. 

Laboratorium : menyediakan ruang pemeriksaan utk parameter mutu dan 
keamanan produk 

Note : 9.1 berlaku untuk pelaku usaha yg sudah mampu memiliki laboratorium, 
bagi UKM yg blm mampu memiliki laboratorium bekerjasama dg pihak ketiga. 

9.2. Untuk setiap pemeriksaan harus ada pencatatan yang menyebutkan : 
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� Nama makanan 

� Tanggal produksi 

� Tanggal pengambilan contoh 

� Jumlah contoh yang diambil 

� Kode produksi 

� Jenis pemeriksaan 

� Kesimpulan pemeriksaan 

� Nama pemeriksa 

 

10. KARYAWAN 

10.1. Karyawan yang berhubungan dengan produksi makanan harus : 

� Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 

� Bebas dari luka, penyakit kulit, atau hal lain yang dapat 
mengakibatkan pencemaran terhadap hasil produksi. 

� Mengenakan pakaian kerja. 

� Diteliti dan diawasi kesehatannya secara berkala setiap 1 (satu) tahun 
sekali 

10.2. Perusahaan menunjuk penanggungjawab bidang produksi dan bidang 
mutu, dimana penanggung jawab bidang produksi tidak merangkap 
sebagai  penanggung jawab bidang pengawasan mutu (quality control).  
Kedua penanggung jawab tersebut harus memiliki sertifikat  Jaminan 
Keamanan Pangan.  

 

11. KEMASAN 

Wadah : yg berkontak langsung pada end produk; tdk ada labelnya 

Kemasan : untuk mengemas end product dan ada labelnya; jenis kemasan 
adl primer, skunder, tersier  

11.1. Kemasan untuk makanan harus memenuhi syarat : 

� Dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap 
pengaruh luar, selama penanganan, penyimpanan, transportasi  
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� Cara penumpukan disesuaikan dg aturan yg berlaku sesuai dg jenis 
produk 

� Kokoh dan kuat serta tidak berpengaruh terhadap kualitas dan aman 
u/ digunakan 

� Dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang 
dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu makanan. 

� Tidak mengandung bahan kimia yg merugikan atau membayakan 
konsumen  

 

12. LABEL 

12.1. Label makanan harus sesuai peraturan yg berlaku (lihat PP label PP 69 th 
99) 

12.2. Label makanan harus dibuat dengan ukuran, kombinasi warna dan / atau 
bentuk yang berbeda untuk tiap jenis makanan, agar mudah dibedakan. 

 

13. PENYIMPANAN 

13.1. Bahan dan Hasil Produksi 

13.1.1. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta produk akhir 
harus disimpan terpisah dalam masing-masing ruangan yang bersih, 
bebas serangga, binatang pengerat dan/atau binatang lain (kucing, 
burung), cukup penerangan, terjamin peredaran udara dan pada suhu 
yang sesuai. 

13.1.2. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta produk akhir 
harus ditandai dan harus ditempatkan sedemikian rupa hingga: 

� Jelas dibedakan antara yang belum diperiksa dan yang sudah 
diperiksa. 

� Jelas dibedakan antara yang memenuhi persyaratan dan yang tidak 
memenuhi (memenuhi : tanda hijau;  tidak memenuhi : warna 
merah) 

� Bahan yang dahulu diterima digunakan terlebih dahulu. 

� Produk akhir yang terdahulu dibuat, diedarkan terlebih dahulu. 



SPO Pengolahan Mangga 
 

Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 
 

58 

Untuk penyimpanan bahan  baku, bahan penolong dan produk akhir 
dilakukan monitoring suhu, kelembaban dan lama penyimpanan 
tergantung jenisnya 

13.2. Sistem manajemen penyimpanan 

Produk disimpan sesuai spesifikasi produk dengan manajemen 
peyimpanan yg memudahkan pemeriksaan dan keluar masuk barang, 
cara menyimpannya tidak merusak produk dan kemasan.  

13.3. Bahan berbahaya 

Bahan berbahaya harus disimpan dalam ruang tersendiri (ruangan 
khusus, dan diberi tanda yg jelas sedemikian rupa) dan diawasi 
sedemikian rupa, hingga tidak membahayakan atau mencemari bahan 
baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta produk akhir. 

13.4. Kemasan 

Kemasan harus disimpan secara rapi ditempat yang bersih dan 
terlindung dari pencemaran 

13.5.  Bahan Pelabel  

Bahan pelabel harus disimpan dengan baik dan diatur sedemikian rupa, 
hingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan. 

13.6. Alat produksi 

Alat produksi yaitu alat dan perlengkapan produksi yang telah 
dibersihkan dan dikenakan tindak sanitasi, tetapi belum digunakan 
harus disimpan sedemikian rupa, hingga terlindung dari debu atau 
pencemaran. 

13.7. Teknis penyimpanan seperti : 

Max karton ditumpuk 5 karton dg  kapasitas 6 kg/karton.  Tempat 
penyimpanan di ruang chilling atau frozen 

 

14.        PEMELIHARAAN 

����� Bangunan 

Bangunan dan bagiannya harus dipelihara dan dikenakan tindak sanitasi 
secara teratur sehingga selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dg 
baik. 
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����� Pencegahan masuknya binatang 

����� arus dilakukan usaha pencegahan masuknya serangga, binatang lain ke 
dalam bangunan. Lampu untuk pencegahan masuknya serangga harus 
dilengkapi dengan screen sehingga aman bila jatuh. 

����� Pembasmian jasad renik, serangga dan binatang pengerat. 

����� Buangan 

����� Alat dan perlengkapan. 
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