
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Makanan merupakan sumber kebutuhan primer manusia. Makanan juga 

termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan sehingga banyak pengusaha terjun 

dalam industri ini. Industri pangan merupakan kumpulan perusahaan yang 

menghasilkan barang atau jasa yang sama yaitu makanan dalam suatu pasar 

(Hasibuan, 2012). Industri ini mempunyai beberapa kategori, satu diantaranya 

adalah makanan ringan. Jenis makanan yang termasuk dalam kategori tersebut 

adalah kerupuk. 

Kerupuk termasuk makanan ringan yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Pada umumnya, kerupuk dikonsumsi sebagai makanan 

tambahan sebagai lauk pauk. Definisi kerupuk dalam Standar Industri Indonesia 

(SII) nomor 0272-90 merupakan produk makanan kering yang dibuat dari tapioka 

atau tepung sagu dengan bahan tambahan yang diijinkan atau tanpa bahan 

tambahan, dan melewati proses penggorengan atau pemanggangan sebelum 

disajikan (Purnomo & Hidayat, 2014). Beberapa contoh bahan tambahan makanan 

pada kerupuk seperti udang, ikan maupun bawang putih. Penambahan berbagai 

macam bahan makanan tersebut bertujuan untuk menambah nilai gizi maupun 

nilai jual (Akbar dkk, 2014). Ratnawati (2013) menambahkan bahwa kerupuk 

yang baik adalah kerupuk yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan 

ditinjau dari aspek sifat fisik meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur.  



Berikut kriteria kerupuk yang baik berdasarkan standar mutu yang telah 

ditetapkan:  

Tabel 1.1 Standar Mutu Kerupuk 

Indikator  Mutu Kerupuk Sesuai Standar Mutu SNI 

Warna Kuning kecokelatan 

Aroma Mempunyai aroma khas tersendiri sesuai dengan bahan 

campuran yang digunakan 

Rasa Gurih dan sesuai dengan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kerupuk 

Tekstur Kering, tingkat kerenyahan baik, volume pengembangan 

maksimal dan penampakan menarik (halus) 

Sumber: Dinas Perindustrian tahun 2012 

 

Purnomo dan Hidayat (2014) mengatakan bahwa industri kerupuk 

merupakan salah satu bidang usaha dalam industri pengolahan pangan yang 

sebagian besar termasuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Menurut undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan 

menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan dengan aset maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dan omset maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun, tidak 

termasuk tanah maupun bangunan usaha. Salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang industri kerupuk skala mikro adalah Joeragan.  

Joeragan merupakan perusahaan pengolahan kerupuk mentah menjadi 

kerupuk matang siap makan. Joeragan termasuk dalam usaha skala mikro karena 

setiap tahun aset perusahaan tidak mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) dan omset perusahaan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah). Produk kerupuk Joeragan didistribusikan ke rumah makan dan katering di 

Surabaya. Selain mencari mitra tetap untuk pemasaran produk, perusahaan juga 

menerima pesanan dari konsumen langsung untuk acara pribadi. Beberapa jenis 



kerupuk yang dipasarkan antara lain kerupuk bawang, kerupuk udang, kerupuk 

ikan, kerupuk keju dan belinjo udang dengan harga berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu 

rupiah) hingga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dengan berat 50 gram per 

unitnya. Pada pembahasan selanjutnya, penulis hanya akan membahas dan 

mencantumkan data mengenai kerupuk bawang, kerupuk udang dan kerupuk ikan 

dikarenakan jumlah kegagalan pada produk belinjo udang dan kerupuk keju 

sangat sedikit dibandingkan jumlah total produksinya. Kegagalan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah cacat produk yang diakibatkan oleh proses pengolahan 

sehingga hasil akhir kerupuk menjadi tidak sempurna. 

Perusahaan Joeragan mampu memproduksi kerupuk matang rata-rata 

sebanyak 555 unit dalam kurun waktu satu bulan. Dalam proses produksinya, 

masih saja terdapat produk gagal walaupun proses produksi telah direncanakan 

dan dilaksanakan dengan baik. Berikut kegagalan yang terjadi pada perusahaan 

Joeragan : 

Tabel 1.2 Perbandingan Ekspektasi Mutu dengan Kegagalan Produk 

Indikator  Ekspektasi Mutu Yang 

Diharapkan 

Kegagalan Yang Terjadi  

Warna Kuning Kecokelatan Gosong atau perbedaan warna 

terlalu mencolok 

Aroma Aroma khas sesuai dengan jenis 

kerupuk 

  

Rasa Gurih dan memiliki rasa yang 

kuat sesuai jenis kerupuk 

Sedikit pahit pada kerupuk 

gosong 

Tekstur 1) Kering 

2) Kerenyahan baik  

3) Volume mengembang 

sempurna (kerupuk menjadi 

besar) 

4) Penampakan halus 

1) Tidak mengembang 

sempurna akibatnya bagian 

dalam kerupuk tidak matang  

2) Kerupuk tidak renyah  

3) Penampakan kerupuk keriput  

4) Mengandung minyak 

berlebih 

Sumber: data diolah 



Suatu produk dikatakan gagal apabila hasil akhir produk tersebut tidak 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Ratnawati, 2013). Hal ini diperkuat 

oleh pernyataan melalui wawancara singkat kepada beberapa mitra dan konsumen 

mengenai respon terhadap produk kerupuk Joeragan selama ini, berikut hasilnya: 

Tabel 1.3 Data Hasil Wawancara Awal Mitra dan Konsumen 

Nama Jabatan Komentar 

Dewi 

Mayangsari 

Pemilik rumah 

makan DPA  

1. Rasa enak dan gurih 

2. Terlihat gosong  

3.Beberapa memiliki volume tidak 

mengembang 

Rachmawati Pemilik depot 

Shazee 

1. Tekstur berbeda (keriput dan halus) 

2. Beberapa terlihat lebih berminyak 

3. Volume sudah mengembang tetapibelum 

matang 

Tossy Pemilik 

katering 

1. Rasa khas 

2. Plastik kemasan sedikit berminyak 

3. Tampak gosong dibagian pinggir kerupuk  

Ayuna Konsumen 

langsung 

1. Rasa enak 

2. Beberapa kerupuk masih tampak gosong  
Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada tabel 1.3, menunjukkan 

bahwa masih terdapat produk gagal yang dijumpai konsumen. Oleh karena itu, 

perlu dilakukannya pengendalian mutu produk supaya produk yang dihasilkan 

berkualitas dan layak jual.  

Dalam upaya mengetahui tingkat kegagalan produk kerupuk Joeragan, 

maka penulis melakukan perhitungan berdasarkan indikator kegagalan produk 

yang selama ini terjadi. Kegagalan tersebut terdiri dari kerupuk gosong disatu sisi, 

memiliki tekstur tidak rata, volume kerupuk kurang mengembang, dan 

mengandung banyak minyak. Pada grafik 1.1 berikut, menunjukkan data jumlah 

kegagalan produk dalam proses produksi perusahaan Joeragan yang meliputi 

ketiga jenis kerupuk yaitu kerupuk udang, ikan dan bawang berdasarkan 



pemesanan yang diterima perusahaan, sehingga tingkat kegagalan didasarkan pula 

pada jumlah produksi pada bulan tersebut. 

  
Grafik 1.1 Data Kegagalan Produk dalam Satuan Unit 

Sumber: Laporan Operasional Joeragan tahun 2014 

 

Pada bulan Juni, kegagalan atau cacat produk mencapai 28,42 persen dari 

total produksi sebanyak 475 unit dengan total kegagalan sebanyak 135 unit. Pada 

bulan-bulan selanjutnya, jumlah produk gagal masih tetap tinggi. Hal ini 

berbanding terbalik dengan standar tingkat kegagalan produk pada usaha kerupuk 

yang seharusnya kurang dari 10 persen dari total produksi. Dibandingkan bulan-

bulan sebelumnya, presentase terkecil dalam kegagalan produk kerupuk Joeragan 

terletak pada bulan Desember yaitu 16,46 persen. Berdasarkan grafik 1.1 tersebut 

dapat diketahui bahwa jumlah kerupuk yang mengalami gagal produksi dalam 

perusahaan Joeragan merupakan angka yang tidak wajar. Hal ini didasarkan atas 

hasil wawancara dengan pihak perusahaan kerupuk yaitu UD. Pangan Lestari 

yang mengatakan bahwa batas normal kegagalan produk dalam industri sejenis 

adalah dibawah 10 persen dari total jumlah produksi, tergantung besar kecilnya 

perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis 

ingin mengetahui tentang penyebab utama terjadinya kegagalan produksi beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dan cara meminimalkan kegagalan produksi 

tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengendalian Mutu Guna Mengurangi Kegagalan Produk Perusahaan Joeragan”.  

1.2  Rumusan Masalah 

 1. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan produk Joeragan? 

 2.  Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah adanya kegagalan 

produk Joeragan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan produk 

yang dihasilkan.  

2. Merekomendasikan tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam 

mencegah kegagalan produk. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas mutu produksi guna mengurangi 

terjadinya kegagalan produk.  

2. Bagi pembaca, penelitian ini dibuat untuk memberikan informasi 

mengenai cara untuk meminimalisir terjadinya kegagalan produksi 

dalam suatu perusahaan maupun digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 


