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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan potensi lokal dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi

suatu daerah, dimana pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan

berdasarkan kekhasan daerah. Setiap daerah perlu mengetahui sektor atau

komoditas unggulan yang berpotensi besar untuk dikembangkan, khususnya

dari sektor pertanian. Pengembangan agribisnis merupakan upaya yang sangat

penting untuk menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien dan

fleksibel, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dan

meningkatkan pendapatan (Soekartawi, 2001).

Gula merupakan salah satu bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat

selain beras. Sebagian besar gula dikonsumsi oleh masyarakat sebagai sumber

energi dan pemberi cita rasa pada makanan maupun minuman. Data konsumsi

gula nasional pada tahun 2017 sebesar 3,1 juta ton. Sementara jumlah

produksi gula nasional pada tahun 2017 mencapai lebih dari 2,4 juta ton

(Adhiem, 2018). Hal ini diketahui bahwa jumlah konsumsi gula nasional

yang tinggi namun tidak diimbangi dengan jumlah produksi gula nasional.

Program diversifikasi industri gula nasional yang berbasis palmae seperti

gula kelapa (brown sugar) sangat strategis sebagai upaya mengurangi tingkat
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ketergantungan terhadap gula tebu maupun gula sintesis dari impor

(Mustaufik, 2014). Program diversifikasi gula nasional yang berbasis pada

gula palmae akan semakin efektif jika didukung oleh komitmen masyarakat

dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan budaya �cinta gula kelapa�

dan perencanaan pembangunan agroindustri gula kelapa yang komprehensif,

terpadu dan berkelanjutan (Anonim, 2014). Pola pengembangan agroindustri

gula kelapa yang ditunjang dengan SDM, manajemen, teknologi, permodalan

dan pemasaran yang memadai akan menunjang kemauan bangsa �ndonesia

untuk beralih kepada �gula kelapJ sebagai salah satu alternatif pengganti gula

pasir untuk memenuhi kebutuhan gula sehari�hari (Mustaufik, 2010).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pola komsumsi masyarakat,

maka dibutuhkan inovasi produk untuk menarik perhatian pasar. Hingga saat

ini produksi gula kelapa mengalami perubahan (inovasi) yaitu dengan adanya

gula kristal (gula semut). Gula semut dibuat dalam bentuk serbuk berwarna

coklat, coklat kekuningan, coklat gelap, maupun coklat kemerahan. Gula

semut merupakan salah satu produk yang memiliki nilai ekonomis yang

tinggi dan mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan, hal ini

dilihat dari permintaan akan produk gula semut yang terus meningkat (Evalia,

2015).
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�ndonesia merupakan salah satu produsen gula semut terkemuka di dunia,

bahkan permintaan produk gula semut semakin meningkat dan semakin

populer di pasar internasional (Sahat, 2017). Terdapat syarat gula semut di

pasar internasional yaitu gula semut terbebas dari bahan kimia dan bebas dari

pengawet serta pewarna makanan, murni 100% bahan nira (kelapa/aren),

tingkat kehalusan butir adalah 18 mesh, kadar air maksimum1,5%, dan

terbebas dari campuran seperti batu, kerikil, kertas, dan pencemaran seperti

plastik, nira yang hangus dan bahan berbahaya lainnya. Untuk memenuhi

permintaan pasar, kualitas menjadi faktor penting dalam keberlanjutan suatu

usaha, sehingga sangat penting dilakukan pengendalian mutu untuk

menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan memenuhi standar.

Prihantoro (2012) menyatakan pengendalian mutu digunakan untuk

memberikan kontribusi yang mendasar pada pembentukan mutu produk yang

dapat memuaskan pelanggan, karena mutu merupakan bagian terpenting yang

menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis yang berorientasi pada

prestasi mutu. Pengendalian mutu menjadi suatu proses dalam perusahaan

yang penting untuk dilakukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen

khususnya konsumen modern.

Produksi gula semut dari nira kelapa sentra utamanya adalah Provinsi

Jawa Tengah dengan lima Kabupaten teratas yaitu Banyumas, Banjarnegara,
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Purbalingga, Cilacap dan Kebumen. Kapasitas terbesar datang dari Banyumas

dengan rataan produksi mencapai 45 ribu ton per tahun dan menyerap lebih

dari 37 ribu tenaga kerja (Sahat, 2017). Kecenderungan meningkatnya

permintaan pasar akan produk�produk agroindustri serta tersedianya sumber

daya alam yang cukup besar telah memberikan harapan bahwa agroindustri

ini memiliki peluang dan berpotensi untuk menciptakan nilai tambah yang

lebih besar terhadap setiap pelaku yang terlibat didalamnya. Disamping itu,

pengembangan agroindustri ini akan secara langsung berpengaruh pada

penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan terbaik (Anonim

dalam Evalia, 2015).

Gula semut menjadi produk yang diandalkan sebagian besar industri

kecil di Kabupaten Banyumas. Hal ini didukung adanya sumberdaya alam

potensial yaitu tanaman kelapa sebagai bahan pembuatan gula semut yang

banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Banyumas. Menurut data Dirjen

Perkebunan (2015�2017) menunjukan bahwa luas area pohon kelapa di

Kabupaten Banyumas mencapai 12.718 ha dengan jumlah produksi mencapai

12.823 ton. Produk gula kelapa menjadi komoditas utama UMKM yang

tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas sehingga

eksistensinya diharapkan menjadi basis kegiatan ekonomi daerah. Salah

satunya yaitu Kecamatan Cilongok yang merupakan salah satu daerah
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penghasil gula kelapa terbesar di Kabupaten Banyumas. Sesuai data statistik

dari Disperindagkop, bahwa kecamatan Cilongok merupakan sentra industri

gula kelapa terbesar di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas
No Kecamatan Jumlah Produksi (kg/tahun) Jumlah Tenaga Kerja

(Orang)
1. Purwokerto Utara � �
2. Purwokerto Selatan � �
3. Purwokerto Timur � �
4. Purwokerto Barat � �
5. Baturraden 499.376 212
6. Kedungbanteng 750.280 682
7. Karanglewas 556.500 530
8. Cilongok 7.825.740 7.264

9. Ajibarang 4.879.152 2.405
10. Pekuncen 2.708.866 2.113
11. Gumelar 1.719.515 774

12. Patikraja 518.320 556

13. Kebasen 3.452.928 1.236
14. Rawalo 555.080 618
15. Jatilawang 2.417.126 268
16. Purwojati 1.364.880 1.034
17. Wangon 1.726.074 2.114
18. Lumbir 4.038.432 2.171
19. Sumbang 1.050.309 665
20. Kembaran � �
21. Sokaraja 3.225 8
22. Kalibagor 162.216 124
23. Banyumas 13.753 1.099
24. Somagede 3.134.568 2.552
25. Kemranjen 1.108.750 1.020
26. Sumpiuh 3.164.616 1.693
27. Tambak 951.618 1.409
Sumber : Data Disperindag Banyumas, 2018 (diolah)
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Berdasarkan Tabel 1. Data Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas diketahui bahwa

Kecamatan Cilongok merupakan daerah dengan produksi gula kelapa terbesar di

Kabupaten Banyumas dengan jumlah produksi 7.825.740 kg/ tahun dan memiliki

tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu mencapai 7.264. Menurut data

Disperindag (2012�2017) untuk gula semut di Kabupaten Banyumas mengalami

kenaikan dari tahun 2012�2017 yang dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Gula Semut Kabupaten Banyumas Tahun 2012�2017
Tahun Volume Produksi (ton/tahun) Usaha

Usaha
Volume Ekspor (ton/tahun)

2012 9.144,70 3.353 8.413,12
2013 12.192,93 4.191 11.095,57
2014 16.257,24 5.239 14.631,52
2015 21.676,32 6.549 19.291,92
2016 27.095,40 7.859 23.843,95
2017 35.562,71 7.863 25.819

Sumber : Data Disperindag Banyumas 2012�2017 (diolah)

Perkembangan gula semut di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan dari

tahun 2012�2017. Kenaikan tersebut tidak hanya dari jumlah produksi namun juga

berpengaruh pada meningkatnya jumlah Usaha usaha dan volume ekspor untuk

produk gula semut sendiri. Perkembangan usaha gula semut di Cilongok semakin

meningkat, dimana dipaparkan pada Tabel 2 terkait data gula semut Kabupaten

Banyumas Tahun 2012�2017 bahwa produksi gula terbesar terdapat di Kecamatan

Cilongok. Berkenaan dengan adanya produk gula semut yang sudah diekspor

kebeberapa negara seperti Amerika, Eropa, �ndia dan negara lainnya, maka mutu
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menjadi kunci utama keberhasilan produk gula semut untuk dapat tembus ke pasar

ekspor. Salah satu usaha di Kecamatan Cilongok adalah UD. Kali Mengaji.

Produk Gula semut disuplai UD. Kali Mengaji kebeberapa perusahaan seperti

PT. Multi Prima Nugraha, PT. �ntegral Mulya Cipta, PT. KA�AAgro Semesta, CV.

Mekar Jaya dan lainnya. Dalam permintaan gula semut terdapat beberapa

ketentuan atau standar mutu yang ditentukan oleh perusahaan yaitu gula semut

yang bersih maupun bebas logam, kadar air 1,5�2%, warna kuning cerah dan mes

atau kelembutan 16. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa untuk menembus pasar

lokal maupun ekspor bukanlah suatu hal yang mudah, dimana produk gula semut

harus memenuhi standar mutu baik lokal maupun ekspor yang telah ditetapkan.

Standar mutu produk lokal maupun ekspor yang sangat ketat sehingga perlunya

pengendalian mutu untuk meminimalkan kecacatan sehingga mendapatkan

produk yang berkualitas baik dan sesuai standar mutu. Untuk itu UD. Kali

Mengaji sebagai pihak internal control system harus menyediakan produk gula

semut yang sesuai dengan kualitas yang ditentukan sehingga dibutuhkan

pengendalian dan pengawasan terhadap produk gula semut yang akan

didistribusikan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu pada produk gula semut di UD.

Kali Mengaji?

2. Jenis kerusakan apa saja yang terjadi pada produk gula semut yang

dihasilkan UD. Kali Mengaji?

3. Apa faktor�faktor yang menyebabkan tingginya kerusakan pada produk

gula semut di UD. Kali Mengaji?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat

kerusakan pada produk gula semut di UD. Kali Mengaji?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan pengendalian mutu pada produk gula semut di

UD Kali Mengaji

2. Menganalisis jenis kerusakan apa saja yang terjadi pada produk gula semut

yang dihasilkan UD. Kali Mengaji

3. Mengidentifikasi faktor�faktor yang menyebabkan tingginya kerusakan

pada produk gula semut di UD. Kali Mengaji
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4. Mengetahui upaya yang dilakukan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat

kerusakan pada produk gula semut di UD. Kali Mengaji

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan

mengenai arti penting pengawasan dan pengendalian mutu untuk menjamin

kualitas atau mutu produk yang akan dihasilkan. Hal ini juga dapat

digunakan untuk menekan tingkat kecacatan maupun biaya perbaikan dan

pengembalian produk serta memberikan kepuasan bagi konsumen.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dan

penerapan pada ilmu manajemen operasional yang terfokus pada

pengendalian mutu.

3. Bagi �lmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pada

manajemen operasional yang berkaitan dengan strategi pengembangan

usaha dan pengendalian atau pengawasan mutu.
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4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi kalangan

akademisi untuk keperluan studi dan penelitian selanjutnya mengenai topik

permasalahan yang sama serta sebagai sarana dalam menambah wawasan.

E. Pembatasan Masalah

1. Lokasi penelitian dilakukan di UD. Kali Mengaji

2. Produk yang diteliti adalah gula semut basah yang diterima dari pengepul

sampai produk gula semut jadi berdasarkan hasil wawancara dan laporan

perusahaan.

3. Masalah yang diteliti yaitu jenis kerusakan krikilan basah dan krikilan kering

serta jumlah kerusakan dan keseluruhan hasil produksi gula semut di UD.

Kali Mengaji berdasarkan hasil laporan perusahaan periode Bulan Oktober

2019 � Februari 2020.

4. Pengendalian mutu produk dimulai dari pengendalian bahan baku,

pengendalian proses produksi hingga pengendalian pada hasil jadi produk

gula semut.

5. Produk gula semut layak adalah produk yang memenuhi standar seperti

warna cokelat muda atau keemasan, aroma tidak asam maupun apek,

rasanya manis normal dan ukuran lebih dari samadengan 14 untuk gula
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semut basah (bahan baku) dan ukuran lebih dari samadengan 16 untuk gula

semut kering (setelah dioven).

6. Produk gula semut tidak layak adalah produk yang memiliki kriteria seperti

warna kuning atau cokelat tua, aroma asam atau apek, rasanya yang kecut,

asam maupun pahit serta ukuran < 14 untuk gula semut basah (bahan baku)

dan ukuran < 16 untuk gula semut kering (setelah dioven).

7. Krikilan basah adalah gula semut basah (bahan baku) yang memiliki ukuran

mesh < 14.

8. Krikilan kering adalah gula semut yang telah dioven dan memiliki ukuran

mesh < 16.

9. Responden penelitian ini merupakan a)karyawan ahli dibagian pengayakan

basah, b)petugas pengovenan, c)petugas pengayakan kering, d)administrasi

umum, e)kepala produksi, f)administrasi stok barang, g)manajer dan

h)pemilik UD. Kali Mengaji.

10. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan mutu gula semut di

UD. Kali Mengaji yang terdiri dari faktor penyebab seperti manusia, bahan

baku, metode, lingkungan dan mesin.

11. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis pengendalian

mutu Statistical Quality Control (Lembar Periksa (check sheet) dan

Diagram Sebab Akibat (fishbone diagram)).
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