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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Menurut bahasa menyembelih artinya baik dan suci.

Sedangkan

menurut istilah adalah mematikan atau melenyapkan roh hewan dengan cara
memotong saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi utama
dilehernya dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan
ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammmad SAW sebagai berikut :
ما أنهر الدم وذكر إسم هللا عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر
(فمدى الحشة ) رواه البخارى
Artinya: " Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama
Alloh, maka boleh kamu makan, bukan gigi, dan kuku dan aku akan
beritahukan kepada kalian tentangnya, adapun gigi itu adalah tulang,
sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. (H.R Al Bukhari dari
Raft' bin Khadis : 5074).
Peralatan penyembelihan merupakan salah satu sunnah dalam
penyembelihan untuk menghasilkan hasil sembelihan hewan yang thoyyib
dan halal. Alat yang paling utama dalam penyembelihan hewan adalah
pisau. Berdasarkan hadist di atas

pisau yang memenuhi syariat

Islam

adalah pisau yang tajam, dan bukan terbuat dari gigi, kuku dan tulang.
Pengetahuan mengenai peralatan penyembelihan yang susuai dengan
syariat dan tata cara penyembelihan yang benar dan tepat bagi Juru
Sembelih Halal (JULEHA) sangat penting. Wawasan pengetahuan mengenai
penyiapan peralatan penyembelihan bagi JULEHA dapat diberikan melalui
pengajaran di dalam kelas dan keterampilan teknis yang dapat dicapai
melalui prakatek yang intensif di lapangan disertai dengan evaluasi yang
ketat.
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1.2 Deskripsi Singkat
Dalam mata diklat ini akan dibahas tentang penyiapan peralatan
penyembelihan, pemilihan, pengasahan, pembersihan dan penyimpanan pisau
yang benar dan tepat.

1.3 Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta
Dalam rangka usaha menyediakan pangan yang toyyib dan halal
proses penyembelihan hewan harus berdasarkan dengan syariat Islam.
Pengetahuan penyembelihan dan penyiapan peralatan penyembelihan yang
benar dan tepat bagi JULEHA merupakan syarat utama dalam menyediakan
hasil sembelihan yang halal dan toyyib. Bahan ajar ini diharapkan dapat
menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi JULEHA dalam penyiapan
penyemelihan peralatan.
1.4 Tujuan Pembelajaran
a. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti
pembelajaran
ini,
peserta
mampu
menyiapkan peralatan penyembelihan dengan benar dan tepat.
b. Indikator Keberhasilan

Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu:
1. Memilih jenis pisau untuk menyembelih sesuai kegunaannya
2. Mengasah pisau untuk menyembelih dengan benar
3. Membersihkan pisau sesuai prosedur dan persyaratan
higiene dan sanitasi
4. Menyimpan pisau sesuai prosedur penyimpanan
1.5 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
a. Materi Pokok :
1)

Memilih Pisau.

2)

Mengasah Pisau.

3)

Membersihkan pisau

4)

Menyimpan Pisau

b. Sub Materi Pokok :

1.1 Jenis Pisau
1.2 Anatomi Pisau
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1.3 Ukuran pisau
1.4 Bahan pisau
1.5 Bentuk pisau
1.6 Asal bahan gagang pisau
2.1 Memilih spesifikasi pengasah pisau
2.2 Mengasah pisau dengan teknik sesuai dengan jenis dan
spesifikasi pengasah
2.3 Menguji ketajaman pisau sesuai dengan metode penguji
3.1 Prosedur pembersihan pisau sesuai dengan spesifikasi
penggunaannya.
3.2 Teknik pembersihan pisau sesuai dengan persyaratan
hygiene sanitasi
4.1 Tempat penyimpanan pisau sesuai ketentuan
4.2 Prosedur Penyimpanan pisau
1.6 Petunjuk Belajar

Agar proses pembelajaran anda dapat berlangsung dengan
lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, Anda dapat
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Bacalah secara cermat dan pahami tujuan pembelajaran yang tertera pada
setiap awal Bab.
2. Pelajari setiap Bab secara berurutan mulai dari Bab I sampai dengan Bab
V.
3. Kerjakan secara lengkap latihan pada setiap akhir Bab.
4. Untuk memperluas wawasan, Anda disarankan mempelajari bahan-bahanbahan dari sumber lain seperti tertera pada daftar pustaka di akhir modul
ini.

BAB II
MEMILIH PISAU
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Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat
diharapkan dapat memilih jenis pisau untuk menyembelih sesuai
kegunaannya.

Peralatan dalam penyembelihan hewan yang paling utama adalah
pisau. Pisau ialah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda.
Pisau terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah pisau dan gagang atau
pegangan pisau. Bilah pisau terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat
tajam; tepi yang tajam ini disebut mata pisau. Pegangan pisau umumnya
berbentuk memanjang agar dapat digenggam dengan tangan. Alat ini
biasanya diproduksi dari material baja pilihan kualitas Internasional khusus
untuk pisau, antara lain: baja O1, baja D2, baja 440C, baja ATS-34 dan baja
Damascus. Jenis baja yang dipergunakan akan tertera pada bilah pisau,
kecuali baja Damascus yang sudah terlihat dari Pamornya. Baja jenis 440C
sesuai dengan standar AISI (American Iron Standard Institute). Kekerasan
baja pisau yang diproduksi dihardening (diperkeras) ± 58 - 60 Hrc (Standard
Rookwell).
2.1 Jenis Jenis Pisau
Berdasarkan kegunaannya pisau dibagi menjadi beberapa jenis
pisau:
1. Pisau boning, mempunyai mata pisau yang pendek dan dipakai untuk
mengeluarkan tulang. Pisau boning memiliki mata pisau yang pendek dan
dipakai untuk melepaskan daging dari tulang, pisau boning dipergunakan
untuk pekerjaan area pendek . Merupakan kelompok pisau daging, fleksibel,
semi-fleixble. Panjang pisau

3“ sampai 8" , digunakan untuk

memisah

daging dari tulang. Pisau yang besar untuk dipergunakan membentuk dan
mengiris, bisa dipergunakan untuk boning daging panggang, paha utuh, kaki
domba, kaki sapi, dan filleting ikan. Pisau semi-fleksibel atau semi-kaku
memungkinkan untuk menikung. Pisau yang lurus sempurna untuk memotong
lurus tanpa takut meleset.
2. Pisau steak, lebih besar dan dipakai untuk mengiris dan memilah-milah daging.
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3. Pisau skinning, dapat digunakan sebagai pisau steak (pendek) dan
sebagai pisau serba guna.
Jenis pisau yang biasanya digunakan untuk menyembelih hewan rumiansia
adalah pisau curved boning dan skinning (gambar 1).

b

a

Gambar 1. Jenis-jenis pisau penyembelihan untuk ruminansia :
a. curved boning; b. beef skinning

Berdasarkan bahan material pembuatan pisau, pisau memiliki
spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis bahan yang digunakan.
Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat pisau yaitu carbon steel,
stainless steel, High carbon stainless steel dan super stainless aloy steel.

Bahan
Carbon steel

Stainless
steel

Bahan
High carbon
stainless steel

Kelebihan
Tajam

Tahan korosi, tidak
mudah patah

Kelebihan
Ketajaman lebih baik
daripada
stainless
steel,
dapat
dipergunakan
di
berbagai
kondisi
cuaca
dan
jenis
makanan,
tidak

Kekurangan
Mudah korosi, tidak praktis untuk
dipergunakan pada daerah dengan
kelembaban tinggi, atau makanan yang
bersifat asam, mudah patah
Sangat sulit
ketajamannya

diasah

dan

ketahanan

Kekurangan
Diperlukan perawatan khusus, dibutuhkan
baja pengasah yang tepat
Mahal
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mudah korosi

Super
stainless aloy
steel

Luar biasa

Sangat keras sehingga sangat sulit untuk
ditajamkan

2.2 Anatomi Pisau

Gambar 2. Anatomi pisau

Pisau adalah bagian yang paling jelas yaitu bagian logam. Bagian
bagian pisau antara lain:
1. Bolster /guling : hanya ditemukan pada pisau ditempa. Ini adalah
ban tebal baja antara bilah dan pegangan yang membantu
menyeimbangkan pisau dan mencegah tangan pengguna dari
tergelincir di seberang pisau.
2. Butt /pantat pisau : adalah akhir dari gagang pisau
3. Edge : tepi adalah bagian diasah dari pisau yang memanjang dari
tumit ke ujung. Mempertahankan tepi tajam sangat penting untuk
keselamatan pengguna dan efektivitas maksimum.
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4. Handle : pegangan memberikan permukaan mencengkeram pada
pisau itu. Harus memberikan kenyamanan dan keamanan.
5. Heel : adalah bagian belakang pisau dan yang paling sering
digunakan untuk memotong produk tebal atau sulit di mana
diperlukan kekuatan lebih.
6. Point : ujung pisau yang berfungsi ini sebagai alat menusuk.
7. Spine : punggung pisau

adalah bagian atas pisau berlawanan

dengan sisi tajam .
8. Tang : adalah bagian dari pisau yang membentang ke pegangan
dan membantu memberikan keseimbangan. Pisau dengan tang
penuh memiliki kelebihan dalam keseimbangan dan daya tahan.
9. Tip : adalah bagian depan pisau yang melakukan sebagian besar
pemotongan dan memisahkan. Bentuk tip yang lancip sangat ideal
untuk menusuk dan memotong bagian-bagian kecil. Bentuk tip bulat
yang ideal untuk memotong atau mengiris bagian tipis
1.1 Ukuran Pisau

Ketepatan dalam mengidentifikasi ukuran pisau yang akan
digunakan untuk penyembelihan hewan dipengaruhi hal-hal sebagai
berikut:
1.Jenis Hewan yang dipotong
2.Karateristik hewan
3.Diameter leher
4.Lokasi aplikasi potong
5.Keterampilan
Pisau, berdasarkan jenis hewan yang akan disembelih dibagi
menjadi tiga yaitu pisau untuk menyembelih unggas, kambing/domba
dan sapi/kerbau.

Ukuran panjang pisau untuk menyembelih pada

umumnya harus 1,5 kali diameter leher hewan yang akan disembelih.
Panjang pisau penyembelihan untuk:
1.

Unggas : minimal 10 cm

2.

Kambing/ domba : minimal 20 cm

3.

Sapi/kerbau : minimal 30 cm
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Gambar 3. Ukuran alat penyembelihan dan perbandingan dengan leher
Hewan

Ukuran panjang pisau harus 1,5 kali diameter leher hewan
yang akan disembelih, hal ini untuk menjamin memotong leher hewan
dari sisi sebelah kiri sampai ke kanan. Pisau yang terlalu pendek
kadang hanya memotong trachea, esophagus dan buluh darah yang
sebelah kanan. Akibatnya adalah proses pengeluaran darah menjadi
lama karena buluh darah sisi sebelah kiri tidak terpotong.
1.2 Bentuk Pisau

Bentuk pisau berdasarkan tipe ketajamannya dibagi sebagai
berikut:
1. Double Grind /Grind gand
Model ketajaman tipikal rata miring di kedua sisi pisau. Ini
termasuk V, semua bentuk Convex tepi dan melengkung
sepanjang sisi tajam.
2. Single Grind/ Grind tunggal
Ketajaman rata miring hanya pada satu sisi dari pisau. Ini
termasuk jenis pahat /Chisel grind.
3. Flat (V) /Datar (V)
Bentuk ketajaman yang paling sederhana dan paling banyak
digunakan pabrik pisau. Tepi mengecil dari kedua sisi pisau.
Tajam, meskipun mengorbankan ketahananya (edge retention).
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Menginduksi tarik tekanan yang berlebih, karena titik transisi
yang tajam.
4. Convex/cembung
Favorit kebanyakan pengguna pisau. Ditandai dengan tepi
paling tahan lama ketajamannya, karena pada sudut tertentu
dan memiliki ketahanan dibandingkan dengan jenis flat hal ini
dikarenakan jalur transisi yang mulus. Bentuk lonjong dalam
garis lurus, dengan sedikit melengkung ke arah luar. Katana
(pedang) Samurai Jepang menggunakan jenis ketajaman ini.
5. Double Grind /Grind ganda : Model ketajaman tipikal rata miring
di kedua sisi pisau. Ini termasuk V, semua bentuk Convex tepi
dan melengkung sepanjang sisi tajam.
6. Single Grind/Grind tunggal
Ketajaman rata miring hanya pada satu sisi dari pisau. Ini
termasuk jenis pahat /Chisel grind.
7.

Flat (V) /Datar (V)
Bentuk ketajaman yang paling sederhana dan paling banyak
digunakan pabrik pisau. Tepi mengecil dari kedua sisi pisau.
Tajam, meskipun mengorbankan ketahananya (edge retention).
Menginduksi tarik tekanan yang berlebih, karena titik transisi
yang tajam.

8. Convex/cembung
Favorit kebanyakan pengguna pisau. Ditandai dengan tepi
paling tahan lama ketajamannya, karena pada sudut tertentu
dan memiliki ketahanan dibandingkan dengan jenis flat hal ini
dikarenakan jalur transisi yang mulus. Bentuk lonjong dalam
garis lurus, dengan sedikit melengkung ke arah luar. Katana
(pedang) Samurai Jepang menggunakan jenis ketajaman ini.
9. Semi-Convex or Asymmetrical Convex/Semi-Convex atau
asimetris

Convex

Tidak terlalu umum, menggabungkan daya tahan tepi cembung
dan kemudahan penajaman type V, sampai benar benar tidak
tajam. Baru kemudian diasah lagi.
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10. Asymmetrical

Flat

(V)/Asimetris

datar

(V)

Tepi bilah mengecil pada garis lurus dari kedua belah sisi, tapi
sudut tidak rata. Digunakan untuk tepi lebih tahan lama, dengan
mengorbankan ketajaman.
11. Compound or Double Bevel/ Kombinasi atau Double Bevel
Tepi pertama di garis lurus, tetapi pada akhir sudut (bevel
sekunder)

lebih

besar

dari

pada

awal

(bevel

primer).

Menjadikan lebih kuat, tahan lama tepi. Mengorbankan
ketahanan ketajaman. Salah satu cara untuk meningkatkan
kemampuan potong dan daya tahan pada baja yang agak
lunak. Kemampuan potong yang lebih baik dari type V dengan
tepi sudut yang sama seperti pada

bevel sekunder, namun

beda hasilnya bilamana kebalikannya. .
12. Hollow/melengkung
Tepi meruncing berbentuk garis melengkung ke dalam,
(cekung). Sangat tajam, tapi rendah daya tahan ketajamannya.
Menyebabkan tarik tambahan karena bahu dan titik transisi
yang tajam.
13. Chisel

or

Single

Bevel

/Pahat

atau

Tunggal

Bevel

Tepi datar miring dari satu sisi, mengecil pada garis lurus dari
sisi lain pisau. Jenis ini dikenal paling tajam, biasa dipakai
terutama pada pahat di dunia barat. Jepang menggunakannya
secara luas pada pisau dapur mereka, namun sisi belakang
(Urasuki) dari pisau tersebut

biasanya berbentuk cekung,

secara signifikan mengurangi hambatan dari sayatan.
14. Chisel With Back Bevel /Pahat Dengan Kembali Bevel
Variasi dari type pahat. Sisi belakang memiliki microbevel,
seperti biasa pada sudut yang sangat rendah 3 ° - 5 ° atau
lebih. Mengorbankan sedikit ketajaman untuk meningkatkan
daya tahan ketajaman.
15. Chisel

With

Urasuki

/Chisel

Dengan

Urasuki

Urasuki adalah bentuk tradisional yang ditemukan di Jepang
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pisau miring tunggal. Sisi belakang pisau cekung untuk
mengurangi hambatan dari sayatan selama pemakaian.

Gambar 4. Tipe Ketajaman Pisau

Selain berdasarkan tipe ketajaman pisau bentuk pisau juga
dibedakan berdasarkan tipe lain yaitu:
a. Straight edge adalah yang paling umum, dan dibentuk dengan
sepanjang sisi tajam pisau dalam garis lurus sehingga mengecil
membentuk tepi pisau yang tajam
b. Sisi pisau dengan granton ditandai dengan adanya cekungan di
dekat

bagian

tajam

sepanjang

kedua

sisi

pisau.

Ketika

dipergunakan untuk mengiris daging, akan membuat alur yang
berisi

lemak dan jus, yang memungkinkan lebih banyak kontak

antara daging dan pisau
c. Type bentuk serrated yaitu tepi pisau bergerigi juga dapat disebut sebagai
tepi gelombang. Tepi pisau bergerigi memiliki gigi sepanjang tepi pisau,
yang dengan mudah menembus bagian luar material yang keras atau
kulit dari produk yang dipotong sekaligus melindungi bagian dalam lembut
dari robek. Tepi pisau bergerigi yang ideal untuk memotong roti dan buah.

(1)

(2)

(3)
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Gambar 5. Tipe ketajaman pisau: (1) Straight edge, (2) Tipe Bentuk
Granton dan (3) Tipe Bentuk Serrated

Bentuk pisau untuk penyembelihan hewan sangat khas, yaitu
bagian titik (point) melengkung ke keluar. Hal ini karena pisau yang
ujungnya mengarah ke dalam dapat menyebabkan ujung pisau
menggores

penampang

penyembelihan

pada

saat

gerakan

mengayun pisau. Hal ini akan menyebabkan iritasi dan permukaan
penampang penyembelihan yang kasar yang menyakitkan dan
menghambat pengeluaran darah.
1.3 Gagang Pisau

Gagang pisau adalah bagian dari pisau yang berfungsi
sebagai tempat pegangan pisau, sehingga pisau dapt terpegang
dengan baik. Berdasarkan bahan gagang pisau yang digunakan,
gagang pisau dibagi sebagai beikut:
1. Gagang pisau kayu
Sangat umum dipergunakan

tetapi

sangat jauh dari harapan

terkait dengan alasan kesehatan karena masalah keamanan
pangan.

Sangat menarik dan nyaman untuk digunakan,

gagang/handle dari kayu tidak tahan lama dan berpotensi menjadi
media kontaminasi karena adaya bakteri yang terdapat pada pori
kayu.
2. Gagang pisau stainless
Gagang pisau stainless hampir bebas perawatan. Sangat tahan
lama dan mudah dibersihkan. Pisau yang sangat besar atau berat
dengan gagang pisau stainless steel dan akan lebih seimbang dari
kayu atau plastik dengan ukuruan pisau yang sama. Namun,
handle/gagang pisau stainless steel tidak sangat tidak nyaman

13

pegangannya dan bisa menjadi licin saat basah atau terkena
lemak
3. Gagang pisau plastik
Jenis yang paling populer. Gagang/handlejenis ini sangat mudah
untuk dibersihkan dan tahan dengan baik, akan tetapi

kadang-

kadang dapat retak setelah pemakaian lama atau ketika terkena
perubahan suhu yang ekstrim.

Gambar 6. Gagang pisau terbuat dari beberapa bahan: (1) Gagang kayu, (2)
Gagang
stainless dan (3) Gagang plastic.

2.6 Rangkuman
Memilih pisau yang benar dan tepat merupakan kunci pertama
dalam proses penyembelihan hewan yang harus dikuasai oleh seorang Juru
Sembelih Halal. Memilih pisau yang tepat dan benar meliputi: jenis, bahan,
bentuk, ukuran, dan bahan gagang pisau.
2.7 Latihan
1. Sebutkan jenis pisau yang cocok untuk penyembelihan hewan?
2. Mengapa bentuk pisau yang cocok untuk penyembelihan hewan adalah
pisau yang titik (point)nya melengkung ke atas?
3. Sebutkan pisau berdasarkan bahan gagangnya? Gagang pisau yang mana
yang tepat untuk pisau penyembelihan? Mengapa?

BAB III
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MENGASAH PISAU

Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat
diharapkan dapat mengasah pisau untuk menyembelih dengan benar

3.1 Memilih Spesifikasi Pengasah Pisau
Penyembelihan hewan dilakukan dengan pisau yang tajam untuk
mempercepat proses kematian hewan dan sebagai wujud penerapan
animal welfare. Sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam, bahwa salah
satu bentuk berbuat ikhsan kepada hewan yang akan disembelih adalah
dengan menajamkan pisau untuk penyembelihan. Berikut ini adalah
beberapa cara untuk menajamkan pisau, yaitu :
1. Mengasah dengan menggunakan batu asahan. Cara mengasah pisau
ada berbagai cara, tergantung kepada selera seseorang. Tidak cara
yang spesifik atau khusus bagaimana cara yang betul untuk mengasah
mata pisau. Masing-masing mempunyai cara tersendiri.
2. Mengasah dengan menggunakan Sharpening steel. Tujuan dari
penggunaan alat ini adalah :
a. Membuang ‘burr’ pada mata pisau setelah diasah. Burr adalah sisa
besi yang dihasilkan oleh batu asahan.
b. Untuk menajamkan/membetulkan mata pisau setelah digunakan
pada satu jangka masa tertentu
c. Untuk mengembalikan ketajam pisau seperti semula
Tingkat kehalusan batang Sharpening steel dapat dilihat pada
nomor yang tertera pada batangnya. Derajat sudut yang digunakan
untuk menggesekkan mata pisau pada sharpening steel adalah kurang
lebih 20⁰. Jika setelah menggesekkan mata pisau pada sharpening
steel tapi masih tidak mendapat ketajaman yang memuaskan, pisau
tersebut perlu di asah kembali, walaupun pisau terbaik maka akan
tumpul juga jika selalu digunakan terus-menerus. Mata pisau yang
sudah aus tidak boleh diasah menggunakan sharpening steel untuk
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mendapatkan ketajaman pisau tetapi harus diasah dengan batu asah
untuk mendapatkan ketajamannya kembali.
3. Mengasah pisau dengan mesin Gerinda (Gambar 7). Beberapa fungsi
mesin gerinda, yaitu : a) Membuang bahan yang tidak berguna /
berlebih pada alat kerja; b) Mengasah atau membentuk sudut-sudut
mata potong pada peralatan/perkakas potong, seperti mata bor, pisau,
pahat bubut dan lain sebagainya; c) Menghasilkan permukaan potong
dengan kehalusan tinggi; dan d) Memotong benda kerja yang
mempunyai kekerasan yang tinggi dimana mesin-mesin lainnya seperti
mesin bubut, mesin skrap tidak dapat melakukannya.

a
b

Gambar 7. Jenis-jenis pengasah pisau : a. sharpening steel; b. batu asah

3.2 Mengasah pisau dengan teknik sesuai dengan jenis dan
spesifikasi pengasah
a. Mengasah pisau menggunakan batu asah
Batu asahan yang dipilih untuk mengasah pisau sebaiknya
yang memiliki dua lapis asahan yang kasar dan halus. Untuk pisau
yang sudah lama dipakai cukup pakai asahan bagian halusnya saja,
namun untuk pisau yang baru beli dan puntul maka menggunakan
kedua lapis tersebut, dimulai dengan bagian yang kasarnya dahulu
setelah itu baru bagian yang halusnya.
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Cara mengasah pisau dengan batu asahan adalah sebagai berikut:
i.

Asahlah pisau setiap pagi sebelum mulai bekerja

ii.

Pertama ambil pisau basahi batu asahan dengan sabun, apabila
kering setelah itu asah pisau dengan posisi searah kedepan
bukan bolak-balik lakukan pengasahan kedua sisi pisau seperti
itu (kearah depan ) karena apabila anda melakukan pengasahan
bolak-balik maju mundur itu malah mengakibatkan mata pisau
menjadi terbalik dan malah puntul.

iii.

Selama proses pengasahan batu asahan sekali-kali di beri air
agar mata pisau yang sudah tajam tidak kembali puntul, agar
lebih cepat tajam angkat pisau sedikit dan tidak terlalu merapat
dengan batu asahan.
2.
a

Gambar 8. Mengasah pisau dengan batu asahan : a.cara mengasah
pisau dengan batu asahan; b. pola dasar cara mengasah
pisau menggunakan batu asahan
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Gambar 9. Petunjuk mengasah pisau dengan batu asah

b. Mengasah pisau menggunakan sharpening steel:
1. Asahlah pisau dengan sudut yang sama ( derajat kemiringan ) seperti
mengasah pisau di batu asahan. Pegang sharpening steel dengan satu
Gunakan tekanan yang tidak terlalu kuat.
2. Pada saat anda mengasah pisau menggunakan pengasah ini, jangan
hanya mengasah satu sisi pisau saja. Akan tetapi lakukan secara
bergantian untuk kedua belah sisinya. Hal ini dapat membuat pisau lebih
tajam untuk jangka waktu yang lebih panjang. Berhentilah mengasah pisau
setelah dua sisi pisau terarah ( harus sisi kiri dan sisi kanan secara lengkap
atau benar). Jangan hanya mengasah satu sisi pisau saja lalu berhenti,
lakukan secara seimbang. Jangan berhenti pada sisi yang sama pada saat
mulai mengasah. Selalu diakhiri pada sisi yang berlawanan. Hal ini dapat
membuat pisau lebih tajam dalam waktu yang panjang.
3. Sharpening steel harus dijaga kebersihannya terutama dari karat.
Keringkan sharpening steel setiap kali selesai digunakan dengan
menggunakan lap kering.
4. Pegang steel dengan benar dengan satu tangan, asah pisau secara utuh
sepanjang baja pengasah dan melewati semua sisi tajam pisau pada sudut
20˚ sd 30 ˚
5. Ulangi pada kedua sisi
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6.

Cara ini dapat sering dipergunakan namun waktu meratakan ketajaman ini
tidaklah terlalu lama

7.

Sangat penting pisau dalam keadaan bersih sebelum diasah dengan steel

Gambar 10. Cara mengasah pisau menggunakan sharpening steel
c. Mengasah pisau dengan gerinda
Dalam mengasah pisau dengan menggunakan gerinda, perlu beberpa hal
yang diperhatikan, yaitu:
1. Perhatikan supplai air
2. Pastikan sisi tajam pisau mengarah keluar (tidak mengahadap tubuh
kita)

Gambar 11. Cara mengasah pisau dengan menggunakan Gerinda

3.3 Menguji ketajaman pisau sesuai dengan metode penguji
Pisau yang telah asah kemudian perlu dilakukan uji
ketajaman. Untuk menguji ketajaman pisau, sesuai dengan unit
kompetensi Juru Sembelih Halal adalah menggunakan kertas A4
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yang baru. Kertas dipegang dengan tangan kiri tegak lurus, tangan
kanan memegang pisau kemudian memotong atau menyayat kertas
tegak lurus sekali ayun. Jika kertas hasil sayatan lurus tidak
bergerigi pisau dikategorikan sudah tajam akan tetapi jika hasil
sayatan kertas bergerigi tidak lurus, pisau dikategorikan belum
tajam, sehingga pisau perlu diasah kembali.
Di beberpa Rumah Potong Hewan, masih ditemukan Juru
Sembelih Halal (JULEHA) menggunakan kuku dan rambut untuk
menguji ketajaman pisau penyembelihan. Cara pengujian seperti ini
sangat tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan penerapan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi JULEHA di RPH.
Uji ketajaman selain menggunakan kertas A4, dapat juga
menggunakan mesin pengujian ketajaman pisau/ Sharpeness tester.

Gambar 12. Pengujian ketajaman pisau setelah diasah

Gmbar 13. Alat penguji ketajaman pisau (sharpeness testes)
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3.4 Rangkuman
Dalam penyembelihan hewan sebaik baiknya penyembelihan
adalah setajam tajamnya pisau. Untuk memperoleh ketajaman pisau
sangat berhubungan dengan ketepatan pemilihan spesifikasi asahan
dan ketepatan dalam mengasah pisau. Asahan pisau ada
3.5 Latihan
1. Sebutkan spesifikasi asahan dan kapan penggunaan yang
tepat dari masing –masing asahan tersebut!
2. Gambarkan pola dasar cara mengasah pisau!
3. Bagaimana cara menguji ketajaman pisau sembelih yang
tepat?

BAB IV
MEMBERSIHKAN PISAU

Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta diklat
diharapkan dapat membersihkan pisau sesuai prosedur dan persyaratan higiene
dan sanitasi

4.1

Prosedur

pembersihan pisau sesuai

dengan

spesifikasi

penggunaannya
Pisau

merupakan

alat

utama

dalam

proses

penyembelihan

hewan,oleh karena itu ketepatan dalam memilih dan memgasah pisau
sangat menentukan kualitas penyembelihan hewan.

Agar pisau selalu

dalam keadaan terawat, maka ada beberapa hal yang perlu kita hindari,
yaitu :
a. Membiarkan berkarat. Karat sangat berbahaya apabila masuk ke
dalam perut manusia. Oleh sebab itu pilih pisau yang anti karat
dengan bahan stailess steel atau yang lainnya yang tahan karat.
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b. Membiarkan noda menempel pada pisau
c. Membiarkan bau tak sedap
Setelah pisau digunakan, maka segera dibersihkan atau
dicuci. Berikut ini prosedur sanitasi pisau :
a. Bersihkan pisau dari lemak dan darah yang menempel dengan air
mengalir lalu celupkan menggunakan air panas.
b. Cuci dan sikat pisau beserta gagangnya dengan menggunakan sikat
plastik yang diberi sedikit sabun.
c. Lakukan penggosokan dengan seksama ke seluruh bagian dari ujung
sampai gagang pisau.
d. Bilas dengan air bersih, kemudian dengan air panas untuk lebih
efektif.
e. Setelah dibilas dengan air panas dan rendam pisau dalam sterilizer.

4.2 Teknik pembersihan pisau sesuai dengan persyaratan hygiene
dan sanitasi
Setelah mengetahui prosedur membersihkan pisau yang
benar, sangat perlu juga memperhatikan teknik membersihkan pisau
yang benar sesuai persyaratan hygiene dan sanitasi yang benar
pula.

Persyaratan hygiene dalam mencuci pisau penyembelihan,

sangat terkait dengan Juru Sembelih Halalnya (JULEHA). Dalam hal
ini perlu diperhatikan kebersihan dari JULEHA, meliputi kebersihan
tangan, kebersihan apron (celemek) yang dipakai dan lain lain. Agar
memenuhi persyaratan hygiene selama proses penyembelihan
JULEHA selain mencuci pisau juga mencuci tangan setiap setelah
penyembelihan
Persyaratan sanitasi dalam membersihkan pisau, terkait
dengan faktor lingkungan yaitu paling utama adalah air.

Air

merupakan komponen penting dalam memnersihkan pisau. Air
minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum. Air bersih adalah air yang digunakan untuk
keperluan sehari-hari yang kalitasnya memenuhi syarat kesehatan
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dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pisau yang telah
digunakan untuk menyembelih hewan harus dibersihkan dengan iar
panas. Air panas , air yang disarankan untuk mencuci pisau adalah
air panas akan bekerja dengan baik untuk membunuh bakteri, juga
bagus buat menghilangkan noda (lemak dan darah). Air dingin bukan
cara terbaik buat membersihkan pisau.

Gambar 14. Cara membersihkan pisau
4.3 Rangkuman
Pisau sebagai alat penyembelihan harus senantiasa terjaga
kebersihannya, baik pada saat penyembelihan, setelah penyembeliahan
maupun pada saat penyimpanan.

Dalam membmersihkan pisau harus

berdasarkan prosedur yang benar,dan memenuhi persyaratan higiene dan
sanitasi, sehingga pisau bersih secara fisik dan juga bersih dari kuman
penyakit.
4.4 Latihan
1. Agar pisau selalu terawat ada beberapa hal yang perlu dihindari,
sebutkan!
2. Jelaskan prosedur yang benar dalam membersihkan pisau !
3. Apa yang dimaksud persyaratan higiene dan sanitasi dalam
membersihkan pisau?
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BAB V
MEYIMPAN PISAU
Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta diklat
diharapkan dapat menyimpan pisau sesuai prosedur penyimpanan.

5.1 Tempat Penyimpanan Pisau Sesuai Ketentuan

Pisau yang telah dibersihkan/dicuci kemudian disimpan
dengan benar untuk menghindari karat. Tempat penyimpanan pisau
yang sesuai ketentuan adalah:
1. Simpan pisau ditempat aman dari jangkauan anak-anak.
2. Simpan dalam alamari dalam tempat pisau (scabard), tidak
lembab.
3. Simpan pisau dalam posisi berdiri
4. Hindari mencampur peralatan yang kotor dan bersih untuk
mencegah kontaminasi silang

Gambar 15. Almari penyimpanan pisau

5.2 Prosedur Penyimpanan Pisau
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Selain pemilihan, pengasahan, pembersihan pisau yang tepat,
pisau juga harus dirawat dan disimpan dengan benar agar pisau
awet. Berikut ini beberapa tips perawatan dan penyimpanan pisau :
a. Setelah dipakai, pisau dibersihkan, dikeringkan, kemudian dilapisi
pelumas, kemudian disimpan di tempat yang kering. Demikian juga
bila sudah dipegang bladenya, karena garam keringat dapat
menyebabkan pisau berkarat. Cuci segera pisau setelah digunakan
untuk memotong bahan yang mengandung asam. Ini untuk
menjaga warna mata pisau agar tidak cepat berubah dan berkarat.
b. Pada waktu tidak dipakai, sebaiknya pisau dikeluarkan dari
sarungnya dan disimpan pada tempat yang kering.
c. Sebaiknya pisau tidak dipakai untuk menggali tanah, karena akan
menjadi tumpul (mineral-mineral unsur tanah kekerasannya bisa
melebihi kekerasan pisau, juga tingkat keasaman dari tanah
tersebut juga bisa mengakibatkan karat).
d. Pisau sebaiknya tidak digunakan untuk mengorek-ngorek bara api
karena bisa mengakibatkan proses tempering atau penurunan dari
kekerasan baja pisau, sehingga mudah tumpul.
e. Pengasahan pisau sebaiknya dengan alat pengasah yang cukup
baik (ada batu asahan halus di supermarket). Agar pisau tidak
cepat tumpul, segera keringkan pisau sebelum disimpan. Jika
sudah terlanjur tumpul, asahlah pisau.
f. Pisau

jangan

sampai

terkena

asam

pekat,

karena

dapat

mengakibatkan korosif/karat.
g. Penggunaan pisau harus tepat sesuai dengan jenis fungsi setiap
pisau, misalnya pisau tebas untuk menebas, pisau skinner untuk
menguliti atau mengupas, tidak untuk di bacokkan ke tulang. Jadi
gunakan pisau sesuai dengan bentuk , ukuran, ketebalan serta
sudut ketajaman pisaunya.
Jika pisau tidak dipakai dalam jangka waktu lama, setelah dicuci dan dilap
kering, oleskan minyak goreng pada pisau, tipis-tipis saja, kemudian lap dengan
tisu. Saat disimpan, bungkus pisau dengan kertas tisu (paper towel) dan
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sebelum menggunakan pisau yang telah lama disimpan, bersihkan dulu dengan
lap bersih untuk menghindari kontaminasi bakteri pada pisau.

4.5 Rangkuman

Agar pisau penyembelihan awet dan terawat, selain cara
pembersihan pisau yang

benar dan tepat, cara penyimpanan

pisaupun harus sesuai dengan ketentuan yaitu di tempat yang aman,
lemari pisau yang tidak lembab, posisi pisau berdiri dan tidak
dicampur dengan peralatan yang kotor. Selain tempat penyimpanan
pisau sesuai ketentuan, pisau juga harus disimpan sesuai dengan
prosedur penyimpanan yang benar.
4.6 Latihan
1. Sebutkan ketentuan tempat penyimpanan pisau yang benar !
2. Sebutkan tips perawatan dan penyimpanan pisau yang benar!
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BAB V
PENUTUP
5.1Kesimpulan
Peralatan

penyembelihan

yang

paling

utama

adalah

pisau.

Penyiapan peralatan yang benar dan tepat sangat menentukan kualitas
penyembelihan hewan yaitu toyyib dan halal. Pengetahuan dan wawasan
mengenai pemilihan, pengasahan, pembersihan dan penyimpanan pisau
bagi Juru Sembelih Halal sangat dibutuhkan.
5.2 Implikasi
Mengingat pentingnya menghasilkan produk yang toyyib dan halal
bagi masyarakat, sebuah tuntutan dan keharusan bagi Juru Sembelih Halal
untuk menguasai

pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam

penyiapan peralatan penyembelihan hewan yang benar dan tepat.

5.3 Tindak Lanjut
Setelah mengetahui penyiapan peralatan penyembelihan yang
benar dan tepat Juru Sembelih Halal diharapkan dapat mengaplikasikan di
Rumah Potong Hewan (RPH) masing-masing sehingga dapat memenuhi
produk yang toyyib dan halal bagi masyarakat.
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