
STANDAR SUHU KEMATANGAN BERBAGAI BAHAN MASAKAN UTAMA 

 

KATEGORI BAHAN MASAKAN SUHU MATANG 

Daging cincang dan daging 

campuran 

Sapi tua, Babi, Sapi muda, Kambing 

tua, Kambing muda 

72°C 

Ayam, Kalkun 74°C 

Daging sapi segar, Daging anak sapi, 

daging kambing 

Panggang steak, Sate 63°C 

Daging Unggas 

Ayam, Kalkun, Utuh 74°C 

Dada ayam, Dada bebek, Panggang 74°C 

Paha atas, Paha bawah, Sayap 74°C 

Bebek dan Angsa, utuh 74°C 

Ayam isi, Bebek isi 74°C 

Daging babi dan ham 

Daging babi segar 63°C 

Daging ham mentah 63°C 

Daging ham setengah matang 

(tinggal dihangatkan) 

40°C 

Telur dan olahannya 

Telur 

Masak hingga kuning 

dan putih telurnya 

padat di tahap awal 

Makanan berbahan telur 72°C 

Olahan Telur sisa 74°C 

Casserole 74°C 

Makanan laut 

Ikan air tawar 

63°C, atau masak 

hingga daging tidak 

transparan dan 

mudah dipotong 

Udang, Lobster, Kepiting Masak hingga daging 

padat dan tidak 

transparan 

Kerang, Tiram Masak hingga katup 

kerangnya terbuka 

Kerang putih (Kerang kampak) Masak hingga daging 

bertekstur lembut 

atau agak padat 

Sumber: The U.S. Department of Health & Human Services (HHS)  

Suhu di atas merupakan standar suhu INTERNAL. Bakteri akan 

berhenti berkembang biak dalam suhu di atas 74°C dan di bawah 

5°C. Gunakan termometer 

khusus masakan untuk 

mengecek suhu bagian 

dalam daging dan olahan 

lain, dan jangan berpatokan 

pada suhu luarnya saja. 



STANDAR SUHU DAN KONDISI IDEAL PENYIMPANAN BERBAGAI BAHAN 

MASAKAN UTAMA 

KATEGORI JENIS BAHAN SUHU SIMPAN IDEAL METODE/KONDISI 

DIANJURKAN 

Bahan Kering 

(Low Risk) 

Tepung, Sereal, Jagung, 

Kacang-kacangan, Makanan 

Kalengan, 

Makanan Berbungkus 

Plastik, Makanan 

berbungkus kering lainnya 

25°C hingga 35°C 

- Pastikan tempat 

penyimpanan kering, bersih 

dengan sirkulasi udara yang 

baik. 

- Barang diletakkan di 

ketinggian minimal 15cm dari 

permukaan lantai. 

- Barang diletakkan berjarak 

minimal 8cm dari dinding. 

- Tidak meletakkan barang 

selain Bahan Kering untuk 

mencegah cross-

contamination. 

- Gunakan Rotasi Stok, barang 

yang pertama digudangkan 

adalah yang pertama kali 

dihabiskan (first in-first out) 

untuk mencegah kedaluarsa. 

Bahan yang 

memerlukan 

Suhu dingin 

(High-Risk 

Perishable 

Foods) 

Daging sapi atau kambing, 

Unggas, Seafood termasuk 

Ikan 

-25°C hingga -18°C 

- Urutan penyimpanan yang 

benar dalam kulkas adalah 

(disusun dari atas ke bawah): 

1. Telur, Unggas 

2. Seafood 

3. Daging Mentah 

4. Ikan 

- Makanan yang disimpan 

harus diberi label (nama, 

tanggal disimpan) 

- Tidak menyimpan makanan 

yang masih dalam kardus 

atau kaleng. 

- Rutin membersihkan kulkas 

dan mengecek akurasi 

suhunya. 

  

Telur 5°C hingga 8°C 

Cream Pastry dan Custard 5°C hingga 8°C 

Bahan Salad, termasuk 

Tomat dan Kentang 
5°C hingga 8°C 

Bahan Beku Daging Sapi atau Kambing, 

Unggas, termasuk 

olahannya. 

Selalu di bawah -18°C - Selalu perhatikan masa 

kedaluarsa, gunakan stock 

rotation dalam urutan 

pemakaian. 

- Daging dan Unggas harus 

melalui proses pencairan 

(thawing) dengan air bersih 

atau microwave sebelum 

dimasak. 

Bahan Segar Sayuran/buah segar yang 

butuh kelembaban tertentu 

0°C hingga 15°C - Jaga kelembaban antara 70 

hingga 95%. 



- Taruh di dalam plastik 

tertutup yang dilubangi 

sedikit untuk menjaga 

kesegaran 

- Pastikan selalu kering 

- Gunakan bahan dengan 

tingkat kemasakan paling 

tinggi terlebih dahulu, 

mencegah kerusakan. 

 

 


