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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UKM Selendang Semanggi merupakan UKM yang bergerak di bidang 

agrobisnis. UKM ini memproduksi Pecel Semanggi Instan. Pecel semanggi instan 

dalam satu box terdapat semanggi kering, bumbu semanggi, kerupuk kering, petis, 

dan cabai kering. Keunikan dari pecel semanggi ini terletak di bumbunya. Bumbu 

pecel semanggi merupakan bahan pelengkap dari makanan pecel semanggi.  

Bumbu pecel semanggi terbuat dari Ubi jalar segar, kacang, gula merah, gula 

pasir, dan bumbu lainnya. 

Bahan baku utama dalam pembuatan bumbu pecel semanggi yaitu ubi 

jalar. Proses pembuatan bumbu semanggi dimulai dari penyiapan bahan baku dan 

peralatan yaitu pembersihan, dilanjut sortasi dan grading, setelah itu dilakukan 

proses pengupasan, selanjutnya ubi jalar dikukus hingga lunak, proses selanjutnya 

yaitu penghalusan bumbu, serta kacang. Setelah itu, semua bahan baku yang 

sudah dihaluskan dimasukkan bersamaan dengan ditambahkan air untuk proses 

pemasakan dan agitasi, pada proses agitasi ini dilakukan hingga air teruapkan dan 

menjadi bubuk. Setelah menjadi bubuk, bumbu pecel semanggi dilakukan 

pengayakan dengan ayakan kecil. Setelah itu dilakukan pengemasan dengan sealer 

vakum. Penetapan standarisasi proses produksi dirasa tepat untuk di terapkan di 

UKM Selendang Semanggi.  

Penetapan standarisasi proses produksi perlu dilakukan pada UKM 

Selendang Semanggi karena terdapat beberapa permasalahan yaitu kenampakan 

warna bumbu yang dihasilkan oleh UKM Selendang Semanggi cenderung warna 

gelap yang menandakan terjadi reaksi maillard, selain itu terdapat bumbu 

semanggi yang berjamur setelah seminggu dibeli oleh konsumen. Konsumen 

mengeluhkan karena dikemasan tertera bahwa produk masih belum kadaluarsa 

dari yang ditetapkan oleh UKM Selendang Semanggi. Kerusakan akibat berjamur 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya standar saat proses pengeringan 

bumbu yang menyebabkan kadar air bumbu masih tinggi, pengemasan sealer yang 
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kurang rapat karena tidak panas mesin sealernya, dan juga karena penyimpanan 

yang tidak ditempat kering. Dengan adanya standarisasi pada setiap proses 

produksi berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi yaitu pada proses 

pemilihan bahan baku, proses pengukusan ubi jalar, pemasakan bumbu, 

pengayakan bumbu dapat memperkecil kerusakan mutu pada bumbu pecel 

semanggi. 

Pada proses pemilihan bahan baku sortasi dan grading harus memiliki 

standar mutu yang baik terutama pada bahan baku segar yaitu, pemilihan ubi jalar 

yang baik, tidak cacat, busuk, dan kenampakan yang segar. Selanjutnya untuk 

cabai memilih yang segar, tidak layu, dan berwarna merah. Pada proses pemilihan 

bahan baku tersebut dapat berpedoman pada SNI 01-4493-1998 untuk ubi jalar, 

sedangkan pada cabai segar pada SNI 4480:2016.  

Proses pengukusan pada ubi jalar perlu adanya penetapan standar proses 

lama pengukusan dan juga suhu yang digunakan. Karena suhu dan lama 

pengukusan berdampak terhadap perubahan karakteristik fisik, kimia pada ubi 

jalar. Untuk ubi jalar perubahan yang paling menonjol saat pengukusan yaitu 

perubahan fisik yaitu kekerasan. Selain itu, proses pengukusan yang terlalu lama 

dan suhu tinggi akan mengakibatkan kandungan antosianin pada ubi berkurang 

yang menyebabkan perubahan warna.  

Proses pemasakan dan agitasi  pada pembuatan bumbu pecel semanggi 

juga perlu dilakukan penetapan standar proses terkait dengan suhu proses 

pemasakan dengan lama waktu pemasakan. Pada proses tersebut terdapat bahan 

baku ubi jalar. Ubi jalar memiliki karakteristik memiliki kadar karbohidrat tinggi 

(pati dan serat), antosianin yang tinggi, dan kandungan air >65%. Berdasarkan 

penelitian Pardede, dkk (2017) hasil dari pembuatan tepung terigu ubi jalar ungu 

pada suhu  60⁰C merupakan suhu terbaik karena mampu menjaga warna ubi jalar 

ungu.  

Penentuan suhu pengukusan dan pemanasan 70⁰C dan 80⁰C, karena 

berdasarkan penelitian terdahulu pada suhu pengukusan 70⁰C mampu 

mempertahankan warna dan kimia ubi jalar ungu, serta dengan suhu 80⁰C terdapat 

beberapa pengujian yang dilakukan bahwa suhu yang melebihi 80⁰C akan 
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mengalami kerusakan pada zat kimia yaitu kandungan betakaroten. Serta semakin 

tinggi suhu mempercepat penguapan air pada bumbu dengan suhu yang optimum. 

Proses pengayakan bumbu pecel semanggi merupakan titik kritis proses 

produksi bumbu pecel semanggi. Pada proses pengayakan ini dilakukan dengan 

alat manual dengan penyaring stainless steel. Bumbu pecel semanggi dilakukan 

pengayakan bertujuan untuk menyaring agar partikel yang besar tidak ikut 

bersama dengan bumbu pecel semanggi.  Ukuran ayakan yang dapat digunakan 

yaitu 80-100 mesh. 

Proses pengemasan bumbu pecel semanggi merupakan titik kritis proses 

produksi bumbu pecel semanggi. Pengemasan yang dilakukan oleh UKM 

Selendang Semanggi menggunakan kemasan plastik standing pouch polipropilen. 

Pengemasan plastik harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 

8215-2:2017 untuk melindungi produk pangan dengan kemasan plastik. 

Oleh karena itu, dengan adanya standar proses produksi pada UKM 

Selendang Semanggi, pada masing-masing proses yang memiliki titik kritis.  

Dimulai dari proses sortasi dan grading yaitu menggunakan supplier tetap atau 

sesuai SNI bahan bakunya, pengukusan ubi jalar pada standarisasi proses produksi 

menggunakan variasi suhu 60⁰C dan 70⁰C, pemasakan dan agitasi bumbu 

standarisasi proses produksi menggunakan suhu 60⁰C dan 70⁰C, hingga 

pengayakan bumbu sesuai standar pada tepung yaitu menggunakan ayakan 80-100 

mesh. 

Diharapakan dengan standarisasi yang digunakan pada penelitian ini UKM 

Selendang Semanggi memiliki mutu bumbu pecel semanggi yang konsisten setiap 

kali produksi walaupun berbeda orang dalam melakukan produksi bumbu pecel 

semanggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana standarisasi proses produksi bumbu pecel semanggi di UKM 

Selendang Semanggi? 
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2. Bagaimana pengaruh standarisasi  proses produksi terhadap paramater yang 

ada? 

3. Bagaimana cara menganalisa sampel bumbu  pecel berdasarkan standarisasi 

yang telah ditetapkan? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Agar UKM Selendang Semanggi memiliki mutu bumbu pecel semanggi 

yang konsisten. 

2. Mengetahui pengaruh parameter terhadap standarisasi proses produksi. 

3. Mengetahui sampel bumbu pecel terbaik berdasarkan standarisasi proses 

produksi yang telah ditetapkan. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat membantu UKM Selendang Semanggi dalam menentukan standar 

proses produksi yang dijalankan. 

2. Memahami pengaruh parameter terhadap standarisasi proses produksi. 

3. Mampu memahami sampel bumbu terbaik berdasarkan  standarisasi proses 

produksi yang telah ditetapkan. 

 

1.5 Luaran 

Luaran yang diharapkan pada penelitian ini yaitu: 

1. Berharap jika standar proses produksi yang saya rancang jika berpengaruh 

terhadap mutu bumbu pecel semanggi diterapkan pada UKM Selendang 

Semanggi. 

2. Penelitian eksperimen ini dapat sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. 
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1.6 Batasan Penelitian 

Batasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bahan baku yang digunakan pada proses produksi Bumbu Pecel Semanggi 

telah di standarisasi. 

2. Melakukan penelitian terhadap bumbu pecel semanggi sebelum dan 

sesudah standar proses produksi dirancang. 

  


