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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Gula Semut

Gula semut merupakan gula kelapa yang berbentuk serbuk. Gula semut

atau biasa disebut gula kristal adalah produk hasil olahan nira tanaman

familia palmae yang berbentuk serbuk (Dewan Standarisasi Nasional, 1995).

Gula semut merupakan bentuk diversifikasi produk gula merah yang

berbentuk butiran kecil dengan diameter 0,8�1,2 mm (Heryani, 2016). Bahan

baku gula semut adalah nira yang berasal dari pohon kelapa, pohon aren dan

pohon siwalan. Nira aren dan nira kelapa mempunyai perbedaan dalam hal

warna, aroma, rasa, dan kadar kotorannya. Nira aren berasa lebih manis, lebih

jernih, dan lebih segar, dan jumlah padatan yang terlarut nira aren lebih

rendah daripada nira kelapa (Balai Penelitian Tanaman Palma, 2010). Cara

pengolahan gula semut hampir sama dengan pengolahan gula merah cetak

biasa, perbedaannya terletak pada proses setelah larutan nira mengental. Pada

pembuatan gula semut, setelah larutan mengental maka dilakukan

pengadukan cepat hingga terbentuk kristal�kristal, kemudian kristal�kristal

gula yang terbentuk diayak untuk diperoleh ukuran yang seragam (Balai

�nformasi Pertanian, 2000). Berikut komposisi kimia gula semut:
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Tabel 3. Komposisi Kimia Gula Semut
No. Kandungan Kimia Gula Semut Aren
1. Lemak (%) 0,41
2. Protein (%) 2,45
3. Abu (%) 2,76
4. Air (%) 2,77
5. Gula reduksi (%) 3,71
6. Gula sukrosa (%) 86,37
7. Gula total (%) 90,28
8. Karbohidrat (%) 91,61
9. Energi kkal (%) 379,93
Sumber : Kardiyono, 2010

Setiap produk sebaiknya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal

ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan kualitas produk.

Berikut ini merupakan standar kualitas yaitu SN� (S�� 0268�85).

Tabel 4. Syarat Mutu Gula Semut dari Nira Kelapa Sesuai SN� (S�� 0268�85)
Komponen Kadar

Gula (jumlah sukrosa dan gula reduksi) (%) Minimal 80
Sukrosa (%) Minimal 75
Gula Reduksi (%) Maksimal 6
Air (%) Maksimal 3
Abu (%) Maksimal 2
Bagian�bagian tak larut air (%) Maksimal 1
Zat Warna Yang Diizinkan
Logam�logam berbahaya (Cu, Hg, Pb, As) Negatif
Pati Negatif
Bentuk Kristal atau serbuk
Sumber : Dewan Standar Nasional, 1995
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B. Definisi Mutu

Menurut J. M. Juran dalam Tjiptono dan Diana (2003), mutu adalah

kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use), dan terdapat dua aspek utama

yaitu ciri�ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan serta bebas dari

kekurangan, ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan

apa yang diperlukan dan diharapkan oleh konsumen. Prihantoro (2012),

kualitas sebuah produk yang diterima konsumen merupakan salah satu yang

menjadi kekuatan dalam menentukan keberhasilan, perkembangan, dan

keberlanjutan suatu perusahaan. Perusahaan harus benar�benar

merepresentasikan produknya sesuai dengan keinginan konsumen. Mutu

adalah karakteristik produk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan

harapan pelanggan (Gaspersz, 2003).

Terdapat delapan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin dalam

Tjiptono dan Diana (2003), yaitu :

1. Performance (kinerja), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk

inti.

2. Feature (profil), yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap.

3. Reliability (kehandalan), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami

kerusakan atau gagal dipakai.
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4. Conformance (kesesuaian), yaitu kesesuaian, atau cocok dengan

keinginan/kebutuhan konsumen.

5. Durability (daya tahan), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk

tersebut dapat digunakan

6. Serviceability (kepelayanan), yaitu kecepatan, kompetensi dan

kenyamanan

7. Aesthetics (keindahan), yaitu daya tarik produk

8. Perceived quality (mutu yang dipersepsi), yaitu citra dan reputasi produk

serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.

C. Pengendalian Mutu

Menurut Assauri (2011) bahwa pengendalian kualitas merupakan salah

satu fungsi yang penting dari suatu perusahaan, sehingga kualitas produk

perlu ditangani mulai dari pengendalian bahan baku, pengendalian kualitas

proses produksi hingga produk siap untuk dipasarkan. Pengendalian terhadap

mutu produk merupakan usaha meminimalisasi produk cacat yang dihasilkan.

Dalam dunia industri, kualitas atau mutu produk dan produktivitas adalah

kunci keberhasilan bagi berbagai sistem produksi (Parwati, 2012). Tidak

adanya proses ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan,

karena penyimpangan�penyimpangan tidak diketahui sehingga perbaikan

Analisis Pengendalian Mutu…, Siti Mazidatul Qonita, Fakultas Pertanian UMP, 2020



16

tidak bisa dilakukan dan akhirnya penyimpangan akan berkelanjutan.

Menurut Cebrera,et.al dalam Goharshenasan (2016) Pengendalian mutu

sebagai sistem periodik yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol

kualitas persediaan bahan baku, penyimpanan hingga produk akhir secara

terus menerus.

Sistem pengendalian mutu sangat penting bagi sebuah perusahaan dan

menuntut ketangguhan dan keefektifan sistem pengendalian mutu yang

terpadu agar dapat menopang mutu dari produk perusahaan tersebut

(Prihantoro, 2012). Tujuan pokok pengendalian mutu adalah untuk

mengetahui sejauh mana proses dan hasil produksi yang sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Konsep produksi harus

dilakukan dengan baik karena jika tidak maka akan mengakibatkan barang

yang dihasilkan tidak laku. Seperti diketahui bahwa konsumen masa kini

cenderung selektif dalam memilih produk dengan mutu yang terbaik.

Perbaikan yang dilakukan terus menerus (continous improvement) dalam

menyempurnakan kualitas produk, perbaikan cara kerja dan selalu

menghilangkan kekurangan dalam proses usaha. Hal tersebut dilakukan untuk

pencegahan suatu masalah yang terjadi dengan mengatasi penyebab dari

permasalahan tersebut. Salah satu model untuk pemecahan masalah sekaligus

mengarah pada perbaikan berkesinambungan adalah Siklus Deming yang
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dikembangkan oleh pioner TQM yaitu Dr. W. Edwards Deming. Siklus

Deming terdiri atas 4 komponen utama yaitu Plan, Do, Study dan Act

( Tjiptono dan Anastasia, 2003).

1. Mengembangkan rencana untuk perbaikan (Plan)

Meskipun belum terjadi suatu permasalahan, sebaiknya dibuat suatu

rencana untuk perbaikan terutama yang berkaitan dengan proses.

Kemudian bila muncul suatu masalah akan dapat ditangani dengan

menggunakan metode permaikan berkelanjutan, yang meliputi

identifikasi peluang dilakukannya perbaikan, dokumentasi proses yang

sedang dilakukan, menciptakan visi proses yang diperbaiki, dan

menentukan jangkauan usaha perbaikan.

2. Melaksanakan rencana yang dibuat (Do)

Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap,

mulai dari sekala kecil selama periode waktu tertentu.

3. Memeriksa hasil yang dicapai (Study)

Hasil implementasi rencana diperiksa dan dicatat, sehingga dapat

dijadikan dasar bagi langkah penyesuaian dan perbaikan.

4. Melakukan penyesuaian bila diperlukan (Act)
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Penyesuaian dilakukan apabila diperlukan dan didasarkan pada

komponen study. Langkah berikutnya adalah mengulangi siklus untuk

rencana perbaikan selanjutnya dengan kembali pada komponen pertama

(Plan) dari model Deming.

D. Proses atau Tahapan Pengendalian Mutu

Menurut Assauri (2004) secara garis besar pengendalian mutu

dikelompokan dalam dua tingkatan, yaitu:

1. Pengendalian Selama Pengolahan (Proses)

Pengendalian harus dilakukan secara beraturan dan teratur.

Pengendalian dilakukan hanya terhadap bagian dari proses mungkin tidak

ada artinya bila tidak diikuti dengan pengendalian pada bagian lain.

Pengendalian ini termasuk juga pengendalian atas bahan�bahan yang

digunakan untuk proses.

2. Pengendalian Atas Hasil yang Telah Diselesaikan

Meskipun telah diadakannya pengendalian mutu selama proses tidak

menjamin bahwa tidak ada hasil produksi yang rusak atau kurang baik.

Untuk menjaga agar barang�barang yang dihasilkan cukup baik sampai

kepada konsumen maka diperlukan adanya pengendalian atas barang

hasil produksi.
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Walaupun telah dilakukan pengawasan mutu dalam kegiatan proses,

tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau

cacat. Untuk menjaga supaya hasil produk sesuai standar kualitas maka

diperlukan adanya pengawasan atas produk akhir.

E. Pengendalian Mutu Statistik / Statistical Quality Control (SQC)

Statistical Quality Control (SQC) adalah suatu sistem yang

dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari mutu hasil produksi,

pada tingkat biaya yang minimum, dan menerapkan bantuan untuk mencapai

efisiensi (Assauri, 2004). Pakar kualitas W. Edwards Deming menunjukan

cara pemecahan masalah melalui Statistical Proses Control (SPC) atau

Statistical Quality Control (SQC) yang dilandasi 7 alat statistik yang disebut

dengan seven tools. Menurut Girish (2013), seven tools adalah alat bantu

yang digunakan untuk memetakan lingkup persoalan, menyusun data dalam

diagram�diagram agar lebih mudah untuk dipahami, menelusuri berbagai

kemungkinan penyebab persoalan dan memperjelas kenyataan atau fenomena

yang otentik dalam suatu persoalan. Alat manajemen mutu dan

penggunaannya yang tepat sebagai bagian pengendalian kualitas perusahaan

berdampak pada kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh

perusahaan (Ramesh dan Ravi, 2013). Kemampuan seven tools yang dahsyat

dalam mengungkapkan fakta atau fenomena inilah yang menyebabkan para
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pakar dalam setiap proses kegiatan mutu tergantung pada alat�alat bantu.

Meskipun demikian, keberhasilan dalam menggunakan seven tools sangat

dipengaruhi oleh seberapa pengetahuan pengguna akan alat bantu yang

dipakainya. Untuk mengambil keputusan dalam Statistical Quality Control

dapat menggunakan alat yang dikenal dengan seven tools, disebutkan juga

oleh Heizer dan Barry (2015) dalam bukunya Manajemen Operasi yang

terdiri dari: Flow Chart, Check-Sheet, Control Charts, Histogram, Pareto

Charts, Scatter Diagram, dan diagram fishbone

1.) Lembar Pengamatan ( check sheet)

Lembar pengamatan adalah lembar yang digunakan untuk mencatat

data produk termasuk juga waktu pengamatan, permasalahan yang dicari,

dan jumlah cacat pada setiap permasalahan (Prihantoro, 2012). Menurut

Gaspersz (2003), lembar periksa adalah suatu formulir dimana item�item

yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir tersebut. Hal ini

dimaksudkan agar data dapat dikumpulkan dengan mudah, cepat dan

ringkas. Penggunaan lembar periksa bertujuan untuk: 1) Memudahkan

proses pengumpulan data terutama untuk mengetahui bagaimana sesuatu

masalah sering terjadi. 2) Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang

sedang terjadi. 3) Menyusun data secara otomatis sehingga data itu dapat

dipergunakan dengan mudah. 4) Memisahkan antara opini dan fakta. Check
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Sheet (lembar periksa) mempunyai banyak tujuan, tetapi yang utama adalah

untuk mempermudah proses pengumpulan data dalam bentuk mudah

digunakan dan dianalisis secara otomatis.

2.) Histogram

Histogram merupakan gambaran distribusi frekuensi dari akurasi

variabel dalam susunan batang (Manahan P, 2014). Hal ini dilakukan untuk

melihat frekuensi dari waktu untuk melakukan perbaikan. Menurut

Prihantoro (2012) histogram adalah diagram batang yang menunjukan

tabulasi dari data yang diantur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini

dikenal sebagai distribusi frekuensi. Histogram menunjukan

karakteristik�karakteristik dari data yang dibagi menjadi beberapa kelas.

Pada histogram frekuensi sumbu x menunjukkan nilai pengamatan dari tiap

kelas. Fungsi histogram adalah sebagai berikut:

a) menentukan apakah suatu produk dapat diterima atau tidak dapat

diterima

b) menentukan apakah proses produk sesuai atau belum

c) menentukan apakah diperlukan langkah�langkah perbaikan

3.) Grafik Kendali (Control Chart)

Grafik kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk

memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai suatu proses yang
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terkendali. Nilai dari karakteristik kualitas yang dimonitor, digambarkan

sepanjang sumbu X dengan menggambarkan sampel atau subgroup dari

karakteristik kualitas tersebut. Semua karakteristik kualitas pada produk

dinamakan variabel yang nilai numeriknya dapat diketahui. Sedangkan

atribut adalah karakteristik mutu yang ditunjukan dengan jumlah produk

cacat, jumlah ketidaksesuaian pada Usaha serta jumlah cacat pada setiap

Usaha (Prihantoro, 2012).

4.) Diagram Pareto

Menurut Tjiptono dan Anastasia (2003) diagram Pareto digunakan

untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab dan gejalanya. Masalah

didiagramkan menurut prioritasnya, dengan menggunakan diagram batang.

Diagram ini dikemukakan oleh Vilfredo Pareto dan diterapkan oleh Juran.

Prinsip ini disebut pula kaidah 80/20 yang menyatakan 80% permasalahan

perusahaan merupakan hasil dari penyebab yang 20%. Prinsip diagram

pareto ini sangat penting karena prinsip ini mengidentifikasikan kontiribusi

terbesar variasi proses yang menyebabkan performansi yang buruk seperti

cacat (Prihantoro, 2012). Urutan�urutan prioritas perbaikan untuk

mengatasi permasalahan dapat dilakukan dengan memulai pada masalah

dominan yang diperlukan dan yang diperoleh dari Diagram Pareto ini.
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5.) Diagram Tulang �kan

Diagram tulang ikan (fishbone diagram) atau biasa disebut diagram

sebab akibat merupakan alat bantu yang digunakan dalam program dalam

peningkatan mutu. Alat ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1950

oleh seorang pakar kualitas Jepang yaitu Kaoru �shikawa. Diagram ini

digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau

situasi dan menemukan penyebab masalah yang terjadi. Maulidah (2012)

diagram sebab akibat adalah sebuah alat untuk mengenali elemen proses

(penyebab) yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil. Maka

dengan diagram tulang ikan ini akan mengetahui penyebab munculnya

masalah dan peluang dalam produksi gula semut yang bernilai tinggi.

Setiap perusahaan dapat menentukan sendiri faktor�faktor utama dalam

penyusunan diagram sebab akibat, namun secara umum terdapat 5 (lima)

faktor yang berpengaruh yaitu : (1) lingkungan, (2) manusia, (3) metode, (4)

bahan, dan (5) mesin peralatan.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Produk

Mutu sebuah produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor

manusia, bahan baku, metode, mesin peralatan, dan lingkungan. Uraian

mengenai faktor�faktor tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Manusia

Manusia merupakan sumber daya terpenting bagi perusahaa, dimana

manusia merupakan potensi utama sumberdaya karena manusia

memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu usaha (Maulidah,

2012). Oleh karenanya perilaku positif karyawan perlu terus dibangun

agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Berbagai faktor

yang perlu diperhatikan dalam membentuk perilaku positif karyawan

antara lain adalah adanya upaya untuk meningkatkan keterampilan,

memberikan pendidikan, motivasi kerja, dan produktivitas, dan adanya

sistem imbalan yang adil bagi seluruh karyawan (Primawati, 2017).

2.Metode

Menurut Prawirosentono (2002) metode merupakan prosedur kerja

yang ditugaskan kepada masing�masing karyawan. Metode yang

diterapkan dalam perusahaan merupakan prosedur kerja yang baik dan

tepat agar setiap orang dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan

efisien serta sesuai rencana dan tujuan perusahaan.

3. Bahan Baku

Menurut Khomah (2009), bahan baku merupakan segala sesuatu

yang digunakan sebagai komponen masukan untuk mengasilkan produk

yang akan diproduksi. Bahan baku merupakan faktor yang sangat
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berpengaruh pada kegiatan produksi, karena tanpa adanya bahan baku

maka perusahaan tidak dapat melakukan produksi. Bahan baku yang

digunakan untuk proses produksi akan mempengaruhi produk yang akan

dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

4. Lingkungan

Menurut Heizer dan Render (2004), lingkungan kerja merupakan

lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang dapat mempengaruhi

kinerja, keamanan, dan mutu kehidupan kerja mereka. Pencahayaan,

suara dan getaran, suhu kelembaban, serta mutu udara merupakan

faktor�faktor lingkungan kerja yang berada dibawah kendali organisasi

dan manajer operasi. Lingkungan merupakan keadaan fisik yang

mempengaruhi atau menjadi faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan produksi.

5. Mesin

Mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan

berpengaruh terhadap mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Salah satu faktor produksi adalah mesin, maka dengan pengelolaan

faktor�faktor produksi dengan sedemikian rupa sehingga keluaran (output)

yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen baik kualitas, harga

maupun waktu penyampaiannya (Prihantoro, 2012).
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G. Penelitian Terdahulu

No. Judul
Penelitian

Judul Hasil

1. Elan dan
Achmad Rizal
Farabi (2018)

Analisis
Pengendalian
Kualitas
Pengantongan
Pupuk NPK Phoska
dengan
Menggunakan
Statistical
Processing Control
(SPC) pada
Pengantongan 02/03
Produksi �� A PT.
Pertokimia Gresik

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pengendalian kualitas pada
pupuk NPK Phonska pada
pengantongan 02/03 produksi �� A
PT. Petrokimia Gresik masih belum
terkendali, dengan jumlah cacat
1,17% dalam waktu 15 hari. Jenis
cacat yang paling sering terjadi
adalah tas pecah sebanyak 3.860 pcs
dengan persentase 48,92%. Selagi
timbangan tidak sesuai sebanyak
3.158 pcs dengan persentase
40,03% dan untuk kantung bocor
sebanyak 872 pcs dengan persentase
11,05%. Dari hasil observasi
lapangan dan wawancara,
faktor�faktor yang menyebabkan
cacat ini adalah manusia, mesin,
lingkungan, metode kerja, dan
bahan baku.

2. Hairiyah, et.al
(2019)

Analisis Statistical
Quality Control
(SQC) pada Produk
Roti di Aremania
Bakery�

Hasil penelitian menunjukan
terdapat empat jenis kerusakan
diantaranya cacat gosong, cacat
ukuran, cacat isi keluar dan cacat
kulit terkupas. Hasil analisis dengan
diagram sebab akibat menunjukan
penyebab mutu roti kurang baik
yaitu faktor tenaga kerja, mesin dan
metode. Pada diagram pareto, jenis
kerusakan produk domnan pada
kecacatan terbesar 38,55%, hasil
analisis peta kendali untuk jumlah
total keluar sebesar 60%
menunjukan pengendalian mutu di
Aremania Bakery masih diluar batas
kendali. Tindakan yang dilakukan
untuk mengurangi kerusakan yaitu
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membuata SOP, modifikasi oven
dengan menambahkan pengatur
waktu dan suhu, menyediakan
cetakan sesuai standar,
memperhatikan banyak bahan
sebagai isian dan melapisi cetakan
dengan mentega agar tidak lengket.

3. Bakhtiar, et,
al. (2013)

Analisa
Pengendalian
Kualitas Dengan
Menggunakan
Metode Statistical
Quality Control
(SQC) Studi kasus :
pada UD. Mestika
Tapaktuan

Hasil dari penelitian ini adalah dari
ke 7 alat pengendalian kualitas yang
telah dianalisa dapat diketahui
bahwa penyebab penyimpangan
kualitas pada UD. Mestika yaitu
dari sekian kerusakan yang terjadi,
yang paling berpengaruh adalah
kerusakan pada botol jenis pecah
dan retak disebabkan oleh 4 faktor
yaitu manusia, material, metode dan
proses serta tindakan pencegahan
yang dapat dilakukan dari faktor
manusia ialah memberikan arahan
dan melakukan pengawasan yang
ketat serta melakukan pelatihan
pada karyawan. Faktor material
ialah botol yang akan digunakan
harus diperhatikan dengan baik,
faktor metode ialah area gudang
harus tertutup agar botol tidak
terkena cahaya matahari langsung,
dan faktor proses adalah jangan
terlalu lama merendam botol dalam
air panas, agar tidak mengurangi
ketahanan botol.

4. Parwati, dan
Rian Mandar
Sakti (2012)

Pengendalian
Kualitas Produk
dengan Pendekatan
Kaizen dan Analisis
Masalah dengan
Seven Tools

Hasil dari penelitian ini adalah jenis
cacat terbanyak terdapat pada
benang (meleset, loncat, kendor)
yang disebabkan karena pada proses
pembuatan sarung tangan dan nat
mempunyai ketentuan harus kecil
atau tipis atau halus. Hal inilah yang
membuat para pekerja banyak
mengalami kesalahan. Dari analisis
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data terjadi penurunan cacat
terbesar pada Benang (meleset,
loncat, kendor) dari sebesar 35.33%
menjadi 19.93 % dan pada seterika
ulang dari sebesar 26% menjadi
11.05% tetapi ada pula yang
mengalami kenaikan cacat terbesar
yaitu pada Benang sisa dari sebesar
0% menjadi 33.66%. Hal ini
disebabkan cacat benang sisa
langsung ditangani oleh pekerja dan
tidak dimasukkan pada data jenis
kecacatan. Berdasarkan hasil
penelitian mengenai kaizen, tingkat
kualitas suatu produk sudah
meningkat tetapi belum efektif
karena masih ada beberapa jenis
kecacatan yang naik prosentase
kecacatannya.
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