BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia berlimpah akan tanaman sumber karbohidrat yang tumbuh
subur. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki banyak jenis olahan pangan
untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Banyaknya sumber bahan pangan
ini menyebabkan kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan sumber daya
lokal di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan pergerakan ekonomi dan
pemenuhan kebutuhan pangan di daerah tersebut (Bantacut dan Saptana, 2016).
Salah satu bahan pangan sumber karbohidrat yang banyak diolah yaitu
tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan tepung yang berasal dari singkong.
Pada umumnya tepung tapioka banyak digunakan sebagai bahan baku olahan
makanan. Singkong mengandung banyak air, yaitu hampir 70%. Selain itu
terdapat sekitar 24% pati, 2% serat, 1% protein, dan 3% komponen lain,
termasuk mineral, lemak, dan gula (Djuwardi, 2009). Adapun kandungan gizi
dalam tepung tapioka seperti jumlah kalori sebanyak 363 per 100 gram tepung
tapioka, 88% karbohidrat, 9% air, 1% protein dan 2% lainnya terdapat berbagai
macam mineral dan vitamin (Soemarno, 2007).
Kerupuk merupakan jenis makanan kering yang renyah, berbentuk
lempengan tipis, dan pada umumnya terbuat dari adonan tapioka yang dicampur
bumbu dan bahan tambahan pangan lainnya. Kerupuk adalah jenis makanan
ringan yang cukup terkenal di Indonesia. Kerupuk biasa dijadikan sebagai
camilan ataupun variasi dalam lauk pauk. Industri olahan pangan kerupuk
memiliki potensi yang baik. Harganya yang murah dan beraneka ragam
menjadikan kerupuk digemari oleh masyarakat Indonesia (Koswara, 2009).
Kerupuk rambak tapioka makanan ringan yang terbuat dari bahan dasar
tapioka dan dicampur dengan bumbu perasa. Berbeda dengan kerupuk rambak
kulit yang menggunakan kulit dari daging sapi langsung, kerupuk rambak
tapioka terbuat dari campuran tepung tapioka dan tepung terigu dengan rasa yang
berasal dari penyedap rasa dan bawang putih (Wahyono dan Marzuki, 1996).
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Bumbu yang digunakan sebagai penambah cita rasa pada kerupuk rambak
tapioka mayoritas berbeda-beda pada setiap industri. Bumbu yang umum
ditambahkan pada rambak tapioka yaitu garam, penyedap rasa, dan bawang
putih (Syah dkk., 2018).
Salah satu produsen kerupuk rambak tapioka yaitu UKM Kerupuk
Pambudi milik Almarhum Bapak Kasminto. UKM Kerupuk Pambudi terletak di
Desa Paseyan RT/RW 02/05, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa
Timur. UKM telah berdiri sejak tahun 1991. Saat ini UKM Kerupuk Pambudi
dikelola oleh istri dan anaknya yaitu Ibu Siti Umi dan Mas Pengky Pambudi.
Selain memproduksi kerupuk rambak tapioka, UKM Pambudi juga
memproduksi kerupuk bandung berwarna putih, merah, kuning, dan hijau.
Proses pengolahan kerupuk rambak tapioka di UKM Pambudi dilakukan dari
mengolah bahan mentah hingga menjadi produk kerupuk matang. Standar mutu
yang baik untuk produk kerupuk rambak tapioka matang yaitu memiliki tekstur
renyah, berwarna cokelat keemasan, dan rasanya lezat (tidak tengik). Menurut
Koswara (2009), kerupuk matang memiliki warna kecokelatan dan teksturnya
renyah setelah digoreng. Warna kecokelatan dipengaruhi oleh bahan baku
pembuatnya dan reaksi pencokelatan non ezimatis ketika pengukusan,
sedangkan tekstur renyah diakibatkan oleh pengembangan jaringan kerupuk
yang membentuk rongga ketika penggorengan.
UKM Kerupuk Pambudi menjual kerupuk dengan harga yang murah
sehingga banyak tengkulak kerupuk yang membeli kemudian dikemas ulang dan
dijual kembali. UKM Kerupuk Pambudi juga sudah berdiri sangat lama dan
memiliki banyak pelanggan, tetapi mutu dan keamanan pangan kerupuk yang
dihasilkan masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh tata ruang yang
kurang tepat, penggunaan alat yang tidak sesuai standar, penggunaan kemasan
berulang, peletakan produk akhir yang bersentuhan langsung dengan lantai
produksi, dan masih belum memperhatikan Sanitasi Standar Operasional
Prosedur (SSOP). Oleh sebab itu, UKM Kerupuk Pambudi perlu menerapkan
pengendalian mutu yang sesuai dengan standar sehingga kerupuk yang
dihasilkan berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
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Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang
keamanan, mutu, dan gizi, keamanan diartikan sebagai kondisi dan upaya yang
dapat dilakukan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain pada
produk pangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut
Setyantini (2011), pengendalian mutu bisa dimulai saat bahan baku datang
hingga produk akhir. Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian mutu adalah
menetapkan standar, menilai kesesuaian dengan standar, dan melakukan
tindakan koreksi.
Dalam pelaksanaan pengendalian mutu ini, diperlukan perancangan
konsep Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). Konsep Cara Produksi
Pangan yang Baik (CPPB) atau Good Manufacturing Practice (GMP) ini
menjadi salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan
keamanan pangan sehingga masyarakat dapat terlindungi dari penyimpangan
mutu pangan dan bahaya dari pangan yang mengancam kesehatan
(Rodmanee and Huang, 2013). Tujuan khusus yang dapat dilakukan dari
penerapan konsep CPPB adalah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam
memproduksi pangan yang baik serta mengarahkan UKM atau industri pangan
lainnya supaya dapat memenuhi berbagai persyaratan produksi yang baik seperti
persyaratan lokasi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, pengendalian
hama, higiene karyawan, pengendalian proses, dan pengawasan sehingga dapat
menghasilkan produk dengan kualitas mutu yang baik (Herlambang dkk., 2018).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penerapan konsep
CPPB Produksi Pangan yang Baik (CPPB) pada Proses Pengolahan Kerupuk
Rambak Tapioka di UKM Kerupuk Pambudi Desa Paseyan, Jatirogo, Tuban”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul di atas, maka dapat
disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana evaluasi penerapan konsep CPPB pada proses pengolahan
kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi Desa Paseyan, Jatirogo,
Tuban?
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2. Bagaimana konsep CPPB yang dapat diterapkan pada proses pengolahan
kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi Desa Paseyan, Jatirogo,
Tuban?
C. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan Penelitian Quality Control Konsep Cara Produksi
Pangan yang Baik (CPPB) pada Proses Pengolahan Kerupuk Rambak Tapioka
di UKM Kerupuk Pambudi Paseyan, Jatirogo, Tuban yaitu:
1. Mengevaluasi penerapan konsep CPPB pada proses pengolahan kerupuk
rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi Desa Paseyan, Jatirogo, Tuban.
2. Menentukan konsep CPPB yang dapat diterapkan pada proses pengolahan
kerupuk rambak tapioka di UKM Kerupuk Pambudi Desa Paseyan, Jatirogo,
Tuban.
D. Manfaat
Manfaat dari pelaksanaan Penelitian Quality Control Konsep Cara
Produksi Pangan yang Baik (CPPB) pada Proses Pengolahan Kerupuk Rambak
Tapioka di UKM Kerupuk Pambudi Paseyan, Jatirogo, Tuban yaitu:
1. Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai proses produksi kerupuk
rambak tapioka dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa
perkuliahan.
2. Bagi UKM Kerupuk Pambudi mengetahui konsep Cara Produksi Pangan
yang Baik (CPPB) sehingga dapat meningkatkan mutu produk yang
dihasilkan.
3. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan mengenai kerupuk rambak
tapioka yang sesuai standar keamanan pangan.

