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I.    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri mikro dan kecil merupakan salah satu bagian sektor ekonomi 

yang memiliki peran dalam menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Usaha industri mikro dan kecil adalah jenis usaha yang 

banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik dijadikan usaha sampingan 

maupun usaha utama. Dalam kurun waktu hampir 19 tahun dari tahun 1999 

sampai tahun 2018, jumlah perusahaan industri mikro dan kecil mengalami 

peningkatan sebesar 72 persen, yaitu dari 2.473.665 pada tahun 1999 menjadi 

4.264.047 perusahaan pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Menurut Statistik Indonesia (2020), industri mikro dan kecil di bidang 

makanan merupakan jenis usaha dengan jumlah usaha paling banyak 

dibandingkan industri lainnya, yaitu sebesar 1,741 juta usaha pada tahun 2018. 

Hal ini menyebabkan persaingan yang tinggi pada industri sektor makanan. 

Industri mikro dan kecil juga harus bersaing dengan industri lain yang berskala 

besar maupun sedang. Industri yang berskala besar memiliki modal yang besar 

dan teknologi yang lebih maju akan lebih mudah berkembang dibandingkan 

industri kecil maupun industri mikro yang memiliki modal serta teknologi yang 

terbatas. Tingginya jumlah industri pada pengolahan makanan disebabkan 

karena usaha ini cocok untuk dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, 

karena pada umumnya modal yang diperlukan relatif terjangkau. Usaha kecil di 

bidang makanan olahan juga memiliki target pasar yang sangat luas sehingga 

mudah untuk membidik konsumen dengan produk yang dihasilkan. Bisnis 

produk makanan tradisional merupakan jenis usaha kecil yang paling banyak 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah bakpia. 

Bakpia Wirda adalah salah satu industri mikro yang bergerak di bidang 

bisnis olahan makanan yaitu bakpia. Lokasi usaha Bakpia Wirda berada di 

Karang Wetan, Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. 

Bakpia Wirda sudah berdiri sejak tahun 2014. Beberapa variasi rasa yang 

ditawarkan antara lain kacang hijau, ubi ungu, keju, cokelat, dan cokelat pandan. 
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Harga yang ditawarkan yaitu, Rp 18.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00 untuk 

isi 10 serta Rp 28.000,00 sampai dengan Rp 32.000,00 untuk isi 20.  

Bakpia Wirda melakukan penjualan bakpia secara online yaitu melalui 

Instagram, Shopee Food, Grab Food dan Go Food. Meskipun dijual secara 

online, peluang usaha bakpia memiliki prospek yang baik dengan memperoleh 

omzet 200 juta setiap tahunnya. Penjualan secara online mempermudah Bakpia 

Wirda untuk menjangkau lebih banyak konsumen tidak hanya di sekitar Solo 

Raya, namun juga di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Palembang. Jangkauan 

konsumen yang luas menyebabkan Bakpia Wirda harus bersaing dengan sesama 

perusahaan bakpia yang juga menjual produknya secara online, terutama usaha 

bakpia yang berada di area Solo Raya dan Yogyakarta. 

Tabel 1. Daftar Nama Usaha Bakpia yang Melakukan Penjualan Secara Online 
Melalui Aplikasi Instagram di Solo Raya dan Yogyakarta 

No. Nama Usaha Bakpia 
Harga Bakpia (Rupiah) 

Isi 5 Isi 6 Isi 10 Isi 15 Isi 20 
1 Bakpia Balong Solo 35.000 - - - - 
2 Bakpia Citra Premium 

Jogja 
- - - 45.000 - 

3 Bakpia Jogja Istimewa - - - - 50.000 
4 Bakpia Jongkem - - - 34.000 - 
5 Bakpia Kencana Jogja - - -  50.000 
6 Bakpia Kurnia Sari - - - 42.000 - 
7 Bakpia Mumboel - 26.000 - - - 
8 Bakpia Mutiara Jogja - - 28.520 38.220 43.240 
9 Bakpia Pathok 145 Sri 

Astuti 
- - 22.000 30.000 38.000 

10 Bakpia Patuk 75 - - - - 45.000 
11 Bakpia Tugu Jogja 18.000 - 36.000 - - 
12 Bakpia Wirda - - 18.000 - 28.000 
13 Bakpia Wong Jogja - - 35.000 50.000 - 
14 Bakpiaku 18.000 - 33.000 - 60.000 
15 Bakpiapia - - 22.000 - 40.000 
16 Bakpia Juwara Satoe - - 15.000 20.000  

Sumber : Instagram 

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa terdapat 16 nama usaha bakpia yang 

masih aktif berjualan produk bakpia secara online melalui Instagram. 

Berhubung Bakpia Wirda menjual produknya secara online melalui Instagram, 
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maka dengan banyaknya pesaing produk bakpia tersebut mengharuskan Bakpia 

Wirda untuk melakukan upaya agar dapat bertahan dalam persaingan produk 

bakpia. Strategi yang perlu ditempuh untuk mempertahankan eksistensi usaha 

Bakpia Wirda adalah melalui upaya pengendalian kualitas. 

Pengendalian kualitas merupakan upaya yang membutuhkan deteksi dan 

evaluasi untuk mencegah proses produksi dalam kondisi tidak terkendali,, yaitu 

kondisi yang dapat mengakibatkan banyaknya cacat produk, tidak berfungsinya 

peralatan, maupun terhambatnya proses produksi (Sower, 2014). Namun, sejauh 

ini pengendalian kualitas dengan cara tersebut belum diterapkan oleh Bakpia 

Wirda karena karena tidak ada pengambilan data saat ditemukan bakpia yang 

cacat dan evaluasi dari masalah yang menyebabkan bakpia tersebut cacat. Ketika 

ditemukan bakpia cacat misalnya seperti warna kulit bakpia yang gosong, maka 

tenaga kerja yang terlibat dalam produksi akan langsung menyortir dan 

menyingkirkan bakpia cacat tersebut tanpa dicatat atau dilakukan evaluasi. 

Pengambilan data pada setiap cacat bakpia merupakan tindakan penting 

yang dibutuhkan dalam mendeteksi dan mengevaluasi masalah selama proses 

produksi. Data mengenai produk cacat diperlukan sebagai pedoman untuk 

memprediksi dan mencegah berbagai jenis kecacatan produk atau masalah yang 

berpotensi muncul selama proses produksi (Tenzin dkk., 2016). Contoh 

kecacatan yang terjadi pada produk Bakpia Wirda adalah adanya bakpia yang 

memiliki tingkat kematangan yang tidak sempurna, sehingga warna bakpia 

menjadi gosong atau terlalu matang. Proses pemanggangan yang masih 

menggunakan oven manual adalah salah satu penyebab adanya bakpia gosong, 

Hampir seluruh proses produksi bakpia menggunakan alat yang masih manual 

dan hanya proses penggilingan dan pencampuran adonan saja yang sudah 

menggunakan bantuan mesin. Proses yang masih menggunakan alat manual 

menyebabkan waktu proses produksi berlangsung lama, sehingga pekerja harus 

berusaha bekerja lebih cepat agar proses produksi bakpia tidak melewati batas 

waktu pengiriman. Hal tersebut terkadang menyebabkan pekerja melakukan 

pekerjaan secara tergesa-gesa, sehingga berpotensi terdapat jenis cacat produk 

lain selain bakpia gosong yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, untuk 
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memastikan jenis-jenis cacat produk dan berapa tingkat kecacatan produk yang 

dapat ditemukan selama proses produksi bakpia dapat menggunakan 

pengendalian kualitas dengan alat bantu statistik, yaitu Statistical Processing 

Control (SPC). 

Statistical Processing Control atau metode pengendalian statistik adalah 

salah satu teknik yang digunakan dalam manajemen kualitas, untuk 

mengendalikan, memantau dan mengelola suatu proses baik barang atau jasa 

melalui penggunaan metode statistik (Nizam dkk., 2008). Penerapan Statistical 

Processing Control (SPC) penting dilakukan oleh Bakpia Wirda, karena masih 

ditemukan cacat produk berupa bakpia gosong. Selain terdapat warna coklat 

kehitaman pada kulit, terkadang beberapa bakpia gosong juga disertai atribut 

lain berupa kulit yang sobek. Sobek pada kulit bakpia merupakan tanda bahwa 

proses pemanggangan bukan hanya faktor yang menjadi kelemahan dalam 

proses produksi bakpia. Jumlah tenaga kerja yang sedikit dan peralatan produksi 

yang masih sederhana berpotensi masih terdapat jenis cacat produk yang bisa 

dihasilkan selain bakpia gosong. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya 

kulit bakpia yang sobek. Setiap atribut yang dimiliki oleh produk cacat 

menunjukan bagian apa saja pada proses produksi yang terdapat masalah, 

misalnya warna bakpia gosong yang disebabkan karena ada masalah dalam 

proses pemanggangan. Pengaplikasian Statistical Processing Control (SPC) 

dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh terkait masalah dalam 

proses produksi bakpia. Diharapkan dengan hasil yang diperoleh dari Metode 

Statistical Processing Control (SPC) dapat membantu usaha Bakpia Wirda 

dalam merumuskan tindakan perbaikan dalam mengatasi masalah selama proses 

produksi. 

B. Rumusan Masalah 

Industri rumah tangga di bidang pengolahan makanan selama beberapa 

tahun ini semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena alat dan mesin 

produksi yang sederhana dan bahan baku yang mudah diperoleh dengan harga 

yang cukup terjangkau. Bakpia adalah salah satu produk makanan olahan 

sering dijual di pasaran. Untuk menjangkau lebih banyak konsumen, banyak 
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pengusaha bakpia yang menjual produknya secara online. Dengan banyaknya 

merk bakpia yang dijual secara online, maka akan menimbulkan tingginya 

persaingan antara produk bakpia. Agar bisa bertahan dalam persaingan produk 

bakpia, setiap perusahaan berkompetisi agar bisa menghasilkan bakpia 

berkualitas yang bisa memenuhi kepuasan konsumen. Untuk hasil bakpia yang 

memiliki kualitas yang baik, pengendalian pada proses produksi merupakan hal 

penting yang harus dilakukan perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Pengendalian pada proses produksi merupakan tindakan yang bertujuan 

untuk mencegah masalah-masalah yang berpotensi muncul dalam proses 

produksi. Untuk mengetahui apakah terdapat masalah pada proses produksi 

dapat diketahui ketika proses produksi menghasilkan cacat produk. Bakpia 

gosong merupakan contoh cacat produk yang ditemukan pada proses produksi 

bakpia. Bakpia gosong dapat mudah ditemukan karena ditandai dengan warna 

yang terlalu hitam pada kulit bakpia, Proses pemanggangan bakpia yang tidak 

diawasi akan menyebabkan warna bakpia menjadi gelap. Pada beberapa kasus, 

beberapa bakpia gosong tidak hanya memiliki warna kulit yang gelap tetapi 

juga disertai dengan sobek pada kulit. Adanya kulit sobek menunjukan bahwa 

selain proses pemanggangan, masih terdapat masalah lain pada proses produksi 

yang belum teridentifikasi.  

Proses produksi Bakpia Wirda merupakan proses produksi yang setiap 

tahap produksinya masih banyak mengandalkan keterampilan tangan dan 

sedikit menggunakan mesin. Jumlah pekerja yang sedikit dan alat produksi 

yang masih manual menyebabkan cacat pada bakpia menjadi hal yang tidak 

bisa dihindari dalam proses produksi. Dengan ditemukan kulit gosong yang 

disertai dengan kulit sobek menandakan bahwa masih terdapat masalah selain 

proses pemanggangan yang membutuhkan perbaikan. Dalam mengidentifikasi 

masalah pada proses produksi bakpia dibutuhkan data dan informasi lengkap 

mengenai masalah pada proses produksi bakpia untuk mengetahui tingkat dan 

jenis-jenis masalah pada proses produksi bakpia yang harus diperbaiki. 

Menurut Oakland (2007), pengendalian pada proses produksi membutuhkan 
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catatan dan pengumpulan data pada masalah yang terjadi selama proses 

produksi untuk mengukur tingkat cacat produk dan menentukan upaya 

perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya cacat produk.  

Mencatat dan mengambil data pada saat ditemukan cacat produk atau 

masalah selama proses produksi merupakan tindakan yang belum dilakukan 

Bakpia Wirda ketika mengawasi proses produksi sehingga akan sulit untuk 

mengetahui secara pasti tingkat dan jenis-jenis cacat pada bakpia yang pernah 

ditemukan selain bakpia gosong. Setiap jenis cacat produk memiliki faktor 

penyebab yang berbeda-beda tergantung dari atribut yang dimiliki cacat produk 

tersebut sehingga cara penanganan pada setiap permasalahan juga pasti 

berbeda. Dengan tidak ada data dan informasi yang lengkap mengenai cacat 

produk dan masalah selama proses produksi bakpia akan sulit merumuskan 

upaya perbaikan yang tepat karena tidak ada data yang dapat menjadi pedoman 

dalam memastikan bagian apa saja pada proses produksi bakpia yang 

seharusnya diperbaiki. Tindakan perbaikan yang tidak tepat akan menimbulkan 

masalah yang lebih besar terhadap proses produksi sehingga proses produksi 

akan tidak terkontrol dan menyebabkan terhambatnya jalannya proses produksi 

maupun meningkatnya cacat produk (Sower, 2014) 

Memahami kelemahan pada proses produksi merupakan cara yang 

perlu dilakukan agar proses produksi bakpia tetap terkontrol dan tidak 

menimbulkan masalah yang merugikan. Sebagai cara untuk menjamin tidak 

ada masalah selama proses produksi, Statistical Processing Control sangat 

bermanfaat jika diterapkan oleh Bakpia Wirda. Pengendalian proses secara 

statistik atau Statistical Processing Control merupakan metode statistik yang 

bisa memberi gambaran secara luas mengenai keseluruhan proses produksi 

karena pengambilan data dilakukan pada waktu proses produksi sedang 

berlangsung (Morris, 2010).  Metode tersebut memiliki fungsi untuk 

memastikan apakah proses produksi bakpia tetap terkendali atau tidak, 

sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang 

sudah ditetapkan. Jika proses produksi mengalami masalah dan tidak ada 

analisis lebih lanjut, maka akan berpotensi meningkatnya produk cacat. Oleh 
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karena itu, Statistical Processing Control perlu dilakukan sebagai upaya 

tindakan pencegahan agar cacat produk tidak terjadi peningkatan, sehingga 

produk dapat unggul dalam persaingan produk bakpia. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi oleh Bakpia Wirda berkaitan 

dengan kualitas produk bakpia? 

2. Apakah proses produksi bakpia di Bakpia Wirda berada dalam batas 

kendali? 

3.  Apa prioritas permasalahan yang ada di Bakpia Wirda? 

4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan produk dalam proses 

produksi pada Bakpia Wirda? 

5.  Bagaimana usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan 

kecacatan terhadap produksi bakpia di Bakpia Wirda? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kecacatan yang terjadi pada produk bakpia 

selama produksi di Bakpia Wirda 

2. Untuk mengetahui apakah proses produksi bakpia di Bakpia Wirda berada 

dalam batas kendali.  

3. Untuk mengetahui kecacatan produk yang menjadi masalah utama pada 

proses produksi di Bakpia Wirda.  

4. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kecacatan 

produk pada proses produksi di Bakpia Wirda.  

5. Untuk merumuskan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan kecacatan terhadap produksi bakpia di Bakpia Wirda. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pengendalian kualitas pada usaha Bakpia 

Wirda memiliki kegunaan antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan mengenai 

masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan pemasar di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi, 

perusahaan dan instansi dalam upaya meningkatkan pengendalian kualitas 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

3. Bagi Pihak Akademisi 

Menambah pengetahuan dalam pembuatan karya tulis serta meningkatkan 

pengetahuan tentang teori pengendalian kualitas yang digunakan oleh 

perusahaan manufaktur dalam meningkatkan pengendalian kualitas produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan dan menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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