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TUJUAN PEMBELAJARANTUJUAN PEMBELAJARAN

• Setelah   mengikuti   
pembelajaran   ini,   peserta   
dapat menetapkan
menyiapkan peralatan
penyembelihan dengan 
benar dan tepat



Dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin 

Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap 

setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan 

cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah 

dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah 

hewan sembelihanmu.“ (HR. Muslim)



Pisau Tajam VS Pisau TumpulPisau Tajam VS Pisau Tumpul

❑Penyembelihan bisa 

sekali ayun, 

penampang luka 

penyembelihan akan 

halus,  dan faktor 

pembekuan darah 

tidak teraktifasi 

sehingga pengeluaran 

darah lancar

❑Hewan tidak merasa 

sakit

❑Penyembelihan bisa 

sekali ayun, 

penampang luka 

penyembelihan akan 

halus,  dan faktor 

pembekuan darah 

tidak teraktifasi 

sehingga pengeluaran 

darah lancar

❑Hewan tidak merasa 

sakit

❑Ayunan 

penyembelihan 

menjadi lebih berat 

dan penampang 

pemotongan akan 

kasar yang 

menyakitkan dan 

mengaktifasi faktor 

pembekuan darah

❑Menyiksa hewan 

❑Ayunan 

penyembelihan 

menjadi lebih berat 

dan penampang 

pemotongan akan 

kasar yang 

menyakitkan dan 

mengaktifasi faktor 

pembekuan darah

❑Menyiksa hewan 

V

S



Memilih Jenis Pisau Memilih Jenis Pisau 

❑ Tidak boleh terbuat dari bahan cakar, 
taring, tulang

❑ Terbuat  dari bahan anti karat (Stainless 
Steel) 

❑ Pisau sangat tajam, ketajaman harus 
selalu diperhatikan

❑Ujung pisau melengkung ke luar 

❑Ukuran minimal 1,5 kali lebar leher 
hewan 

a. Ayam : 10 cm

b. Kambing : minimal 20 cm 

c. Sapi : minimal 30 cm 



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.

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.

Kenapa Harus melengkung 

ke arah luar ?

Kenapa Harus melengkung 

ke arah luar ?



X 1,5

untuk menjamin memotong leher 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.

untuk menjamin memotong leher 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.

Kenapa Ukuran panjang pisau minimal 1,5 kali lipat lebar leher  ?Kenapa Ukuran panjang pisau minimal 1,5 kali lipat lebar leher  ?



Anatomi Pisau



Slaughtering Part for Chicken

Esophagus Trachea Vena jugularis Arteri carotids



Gagang 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. 

http://www.webstaurantstore.com/2821/kitchen-cutlery.html


Gagang 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 pegangannya

dan bisa menjadi licin saat basah atau terkena lemak.

http://www.webstaurantstore.com/2821/kitchen-cutlery.html


Gagang 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.

http://www.webstaurantstore.com/2821/kitchen-cutlery.html


Penggunaan pisau yang benar dan keselamatan

kerja

 Selalu mempergunakan pisau dengan

pegangan(handel) yang tidak licin

 Pilihlah pisau dengan panjang bilah yang cukup

 Disarankan menggunakan pisau dengan gagang

moulded

 Selalu menggunakan pisau yang sesuai dengan

pekerjaan



Penggunaan pisau yang benar dan keselamatan

kerja

 Jangan pergunakan pisau yang tumpul

 Jangan mempergunakan pisau untuk memindahkan
atau mendorong potongan daging

 Pastikan sayatan melintang melewati tubuh kita dan
jangan mengarah ke tubuh kita

 Gunakan sarung tangan baja untuk mengurangi resiko
tangan tersayat

 Sarung tangan harus dipergunakan oleh operator 
bandsaw

 Sarung tangan baja dipergunakan oleh tangan yang 
tidak memegang pisau



Merawat dan Mengasah Pisau

 Pisau tumpul adalah penyebab paling umum tunggal cedera dapur komersial. 
Karena pisau tajam benar memotong lebih mudah daripada yang tumpul, pekerja 
dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka lebih cepat. 

 Pisau yang tajam lebih produktif dan aman , maka sebuah keharusan bagi seorang
butcher untuk menjaga ketajaman dan kebersihan pisau sepanjang waktu

 Cuci pisau dengan air panas, ditajamkan dengan benar, simpan pisau di dalam
sarung pisau. Semua peralatan harus dijaga kebersihan dan dalam keadaan kering
untuk mencegah pertumbuhan kuman dan mengurangi resiko terkontaminasi



Merawat dan Mengasah Pisau...

 Batu gerinda/asahan dipergunakan untuk menipiskan bahu pisau
sesuai dengan bentuk dan kegunaan yang diinginkan. Batu harus
selalu basah untuk menghindarkan kerusahan pada pisau dan
batu asah. 

 Batu minyak digunakan untuk membentuk (mengasah) sisi-sisi mata
pisau. Terkadang ditemukan sebuah batu dengan dua permukaan
yang berbeda (halus dan kasar) . Penggunaan minyak ditujukan
sebagai pelumas untuk memudahkan mengasah

 Penggunaan baja pengasah (steel) dimaksudkan untuk meluruskan
mata pisau akibat rolling . Bukan untuk menajamkan pisau saat
akhir pengasahan ataupun saat kerja



Merawat dan Mengasah Pisau...

 Persiapkan pisau sebelum mulai kerja, asahlah

bilamana dibutuhkan

 Bersihkan pisau dan batu asah sebelum proses

mengasah,  basahi pisau agar licin saat mengasah

 Berikan tekanan pada pisau ke arah batu asah

dengan kuat dan kurangi tekanan secara bertahap

 Gunakan ferinda hanya bilamana diperlukan, 

perhatikan panas akibat gesekan dan lakukaan

antisipasinya



PETUNJUK & TIPS MENGASAH PISAU

DENGAN BATU ASAHAN



PETUNJUK & TIPS MENGASAH PISAU

DENGAN CRYSTAL



Merawat dan Mengasah Pisau...

 Panjang mata pisau berkisar antara 125 sd 175 

mm, gangang harus nyaman dan aman untuk

dipergunakan dari tinjauan keselamatan kerja dan

meat hygiene

 Sudut ketajaman adalah bagian yang paling tajam

dan lebarnya dapat mencapai 1 mm, kedua sisi

memiliki sudut sesuai type dan penggunaan pisau



TIPS PERAWATAN

a. Secara teratur mencuci pisau dengan hangat, air 
sabun dan keringkan

b. Asah pisau secara teratur sesuai kondisi. Ratakan
ketajaman pisau secara teratur dengan baja 
sharpening. 

c. Hindari pisau diasah dengan belt grinder atau
gerinda mesin. 

d. Pembersihan peralatan lain (sepatu boot, celemek, dll) 
sama seperti pembersihan pisau

e. Hindari mencampur peralatan yang kotor dan bersih
untuk mencegah kontaminasi silang



Mempersiapkan mengasah pisau

 Periksa bilah pisau dan kondisi bahu pisau

 Pastikan semua peralatan dalam keadaan bersih

 Buatlah evaluasi ketajaman dan type ketajaman
yang diinginkan

 Letakkan batu pengasah diatas tempat
(permukaan) yang aman

 Berikan pelumas dengan sabun dan air

 Pilih permukaan batu yang terbaik untuk mengasah
pisau



Mengasah pisau

 Pilih proses pengasahan

 Pilih sudut asah

 Asah pisau

 Bersihkan pisau dan batu asah

 Tajamkan [pisau dengan baja pengasah (steel)



Proses mengasah…
ada tiga proses penting

 Menggunakan grinder ( dipergunakan untuk pisau

chipping dan sangat tumpul)

 Menggunakan batu asah ( jaga sudut asah pada 0 ˚ 
sd 10 ˚ 

 Tajamkan dengan baja pengasah (steel)



Mengasah Pisau Mengasah Pisau 
❑Beberapa Jenis Pengasah 

Pisau: Oil Stone, Knife setter, 

Grinder 

❑POIN PENTING: Tidak 

mengasah / menajamkan 

pisasu dihadapan hewan 

yang disembelih



Oil stone Grinder



Knife setter

Mempertahankan ketajaman pisauMempertahankan ketajaman pisau



MENGUJI KETAJAMAN PISAU 

Cara menguji 

ketajaman pisau 

adalah dengan 

memotong selembar 

kertas A4 dengan 

sekali ayun. 



SHARPENESS TESTER    



Membersihkan & Menyimpan PisauMembersihkan & Menyimpan Pisau

❑ Selama proses pemotongan 

pisau senantiasa dijaga 

ketajamannya dengan steel dan 

disanitasi ke dalam air panas 

bersuhu 86 0 C

❑ Setelah Proses Pemotongan 

piasu dibersihkan (air 

bertekanan, sikat, detergen, 

bilas dengan air)

❑ Simpan Peralatan yang telah 

dibersihkan pada meja atau 

rak yang bersih dan biarkan 

kering



Terima 

Kasih


