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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

THE C’EV merupakan bisnis yang sudah berdiri sejak tahun 2014 hingga 

saat ini. THE C’EV adalah bisnis yang bergerak dibidang food & beverage yaitu 

menciptakan produk kue tradisional yang berinovasi dengan menggunakan bahan 

dasar ubi jalar. Salah satu produk dari THE C’EV adalah kue Mangkok Telo, 

produk ini memiliki beberapa varian rasa. THE C’EV menawarkan produk kepada 

konsumen secara langsung (B2C) dengan menggunakan media sosial (berupa 

LINE, WhatsApp, Instagram) dan telepon. Bisnis ini dioperasikan secara 

sederhana dan dikelola oleh pemilik sehingga pemilik sendiri juga sebagai tenaga 

kerja di THE C’EV yang menjalankan dan mengawasi akan proses pada masing-

masing divisi. Setiap anggota THE C’EV telah dibagi ke setiap divisi yang 

diperlukan dalam bisnis ini berdasarkan keahlian dari setiap anggota.  

Bisnis ini bergerak dalam bidang food & beverage, akan menjadi penting 

untuk divisi produksi membuat produk yang berkualitas dan stabil agar konsumen 

terpuaskan yang nantinya mendukung peningkatan penjualan. Menurut Irawan 

dan Japarianto (2013) dengan kualitas produk yang baik, keinginan dan kebutuhan 

konsumen terhadap suatu produk akan terpenuhi sehingga kualitas produk 

menjadi faktor penting dalam penciptaan kepuasan konsumen. Kualitas produk 

untuk makanan diukur dari penampilan, rasa, aroma, dan tekstur (Basir et.all, 

2015).Divisi produksi harus meningkatkan efisiensi dari proses dan kualitas 
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produk, agar memperoleh produk yang berkualitas dengan adanya sistem 

produksi. Sistem produksi adalah fungsi pokok dalam perusahaan, yang 

mencakup akivitas yang bertanggungjawab untuk menciptakan nilai tambah 

produk yang merupakan output dari perusahaan (Noviyasari, 2013). Sistem 

produksi penting untuk melakukan suatu produksi, apabila salah satu dari elemen 

sistem tidak berjalan maka sistem tidak akan menghasilkan suatu output yang 

sesuai dengan keinginan (Haryanti, 2015).  

Peneliti melihat selama proses bisnis ini berjalan adanya perbedaan–

perbedaan pada hasil produksi di THE C’EV, permasalahan tersebut pada segi 

bentuk dan rasa. Peneliti mengumpulkan kritik dan saran pada tanggal 30 Juli 

2016 untuk mendukung pernyataan peneliti. Para konsumen yang memberikan 

kritik dan saran berjumlah 48 orang, konsumen merupakan yang sudah pernah 

membeli produk kue Mangkok Telo lebih dari satu kali.  

No Kritik dan Saran 
Total 

responden 
Kategori Divisi 

1 

Rasa pada kue mangkok telo terlalu 

manis atau terasa santan atau terasa 

telur. 

25% Produk Produksi 

2 
Bentuk kue mangkok telo kurang 

menarik (tidak mekar)  
25% Produk Produksi 

3 
Service masih perlu ditingkatkan   

16,6% 
HRM – 

Service 

Produksi 

&Marketing 

4 Promosi masih perlu ditingkatkan 12,5% Marketing Marketing 

5 Produk cepat bau 6,25% Produk Produksi 

6 
Chocochip pada produk kurang 

banyak 
6,25% Produk Produksi 

7 Tidak ada masalah dengan produk 8,4% - - 

Tabel 1.1 Kritik Dan Saran Dari Customer The C'EV, 2016.  

Dari hasil tabel 1.1 menunjukkan konsumen merasa tampilan kue Mangkok 

Telo kurang menarik atau tidak mekar. Permasalahan tampilan yang kurang 

menarik atau tidak mekar ini tidak selalu terjadi (lihat Gambar 1.1), peneliti 

meninjau permasalahan muncul terutama saat order dalam jumlah besar. Hal ini 
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dapat disebabkan takaran bahan pengembang yang kurang atau juga waktu untuk 

memulai pengukusan kue Mangkok Telo tidak tepat waktu sehingga proses 

fermentasi adonan terlalu lama. Dilihat dari awal perjalanan bisnis adanya 

perubahan takaran pada bahan pengembang kue, dimana ada rasa pahit pada kue 

Mangkok Telo setelah dimakan (saran dari dosen E4 ), menyebabkan adanya 

pengurangan takaran bahan pengembang agar rasa kue Mangkok Telo setelah 

dimakan tidak meninggalkan rasa pahit sehingga saat produksi takaran yang 

diberikan kurang konsisten.  

  
Produk Kue Mangkok Telo Yang Tidak 

Mekar 
Produk Kue Mangkok Telo Yang Mekar 

Gambar 1.1. Tampilan Produk Kue Mangkok Telo 

Permasalahan kedua, konsumen merasakan adanya perubahan rasa pada kue 

Mangkok Telo yaitu rasa terlalu manis, terasa santan, dan pada produk terasa 

telurnya. Rasa kue Mangkok Telo yang terlalu manis dapat disebabkan dari ubi 

jalar tersebut sendiri sudah manis sehingga kami tidak dapat memprediksikan 

manis dari ubi jalar tersebut akan dapat membuat kue Mangkok Telo menjadi 

terlalu manis. Rasa santan dan telur pada kue Mangkok Telo dominan, hal ini 

dapat disebabkan oleh pengolahan adonan saat proses produksi salah yaitu lama 

waktu bahan awal di mixer dan pengadukan adonan yang terlalu lama serta 
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kondisi bahan baku telur yang digunakan tidak fresh disebabkan pemilihan bahan 

baku atau penyimpanan bahan baku yang kurang tepat.  

Permasalahan ketiga, konsumen menyatakan kue mangkok telo yang di beli 

cepat bau dalam waktu satu hari. Peneliti berpikir dalam penyimpanan kue 

Mangkok Telo yang dilakukan oleh konsumen tidak mengikuti saran yang 

diberikan. Seharusnya kue Mangkok Telo disimpan di tempat yang tidak kena 

panas matahari langsung, karena panas dapat menyebabkan kue Mangkok Telo 

cepat menjadi bau. Hal ini sudah dilakukan percobaan pada kue Mangkok Telo 

yang baik di simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari akan bertahan 

dua sampai tiga hari dan untuk jangka lebih panjang dapat dimasukkan ke kulkas.  

Permasalahan – permasalahan tersebut terjadi karena adanya masalah pada 

prosedur produksi yang ada di THE C’EV. Berdasarkan permasalahan – 

permasalahan seperti tampilan kue yang kurang menarik atau tidak mekar, rasa 

kue Mangkok Telo yang terlalu manis, terasa santan dan terasa telurnya ini dapat 

terjadi karena tidak konsisten dalam melakukan prosedur produksi. 

Ketidakkonsistenan dalam produk dapat disebabkan oleh standar dan mutu  yang 

kurang baik sehingga muncul kesalahan atau kelalaian dalam proses produksi. 

Seperti, teknik pengadukan saat memasukan bahan kering ke adonan, kerataan 

hasil pengadukan, pemilihan bahan baku hingga teknik penyimpanan bahan.  

Prosedur yang dibuat sebelumnya oleh THE C’EV berdasarkan pada 

kebiasaan langkah-langkah dalam produksi, akan tetapi tidak adanya pengujian 

akan prosedur yang sesuai akan ketercapaian produk yang diharapkan.THE C’EV 

memerlukan perancangan Standard Operasional Procedur (SOP)dalam sistem 
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produksinyaagar memiliki prosedur yang sesuai. Menurut Budihardjo (2014:7), 

Standar Operating Procedure adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang 

mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu.  

Sarifuddin (2014) mengatakan SOP secara sederhana dapat diartikan 

sebagai pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut 

dilakukan dan siapa yang melakukannya.  Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa SOP penting untuk menghasilkan kinerja yang sesuai 

dengan standar yang telah ditentukkan. SOP berisi semua langkah yang penting 

sebagai pedoman kerja sehingga semua pertanyaan pekerja bisa terjawab. SOP 

dalam produksi di THE C’EV sebagai alat bantu penetapan proses aktivitas dan 

mencegah adanya penurunan kualitas produksi. SOP dalam produksi di THE 

C’EV menunjukkan akan proses awal persiapan bahan dan pengolahan hingga 

proses produk dikemas (packaging). 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam produksi di THE C’EV , 

maka peneliti mengajukan judul proposal “ Perancangan Standar Operasional  

Prosedur Sistem Produksi PadaTHE C’EV.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana perancangan Standar Operasional Prosedur sistem 

produksi pada THE C’EV?  

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

merancangkan Standar Operasional Prosedur sistem produksi pada THE C’EV.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 

1.4.1.1.Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Standar Operasional Prosedur 

dalam sistem produksi yang tepat sehingga dapat menghasilkan produk 

dengan kualitas yang memenuhi standar.  

1.4.1.2.Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

perancangan Standar Operasional Prosedur yang tepat dalam sistem 

produksi serta dapat diterapkan dalam usaha sejenis.  

1.4.1.3.Bagi Bisnis THE C’EV 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya 

standar operasional prosedur dalam sistem produksi sehingga 

permasalahan dalam devisi produksi dapat diperbaiki.  

1.4.2. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain 

mengenai Standar Operasional Prosedur dalam sistem produksi.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

wawasan mengenai Standar Operasional Prosedur.  

3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian teori dari penelitian 

lain tentang Standar Operasional Prosedur.  
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1.5 Batasan Penelitian 

Peneliti membatasi penelitian ini hanya membahas Standar Operasional 

Prosedur pada sistem produksi THE C’EV untuk merancangkan prosedur yang 

baru pada bagian produksi THE C’EV.  

 


