
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

UMKM Milkha Snack merupakan salah satu UMKM yang terletak di kabupaten 

Malang kecamatan Tirtoyudo yang memproduksi berbagai macam jenis produk keripik 

buah seperti keripik pisang, keripik talas, keripik ubi jalar dan lain sebagainya. Bahan 

baku yang digunakan pada UMKM Milkha Snack ini diperoleh dari perkebunan sekitar 

kecamatan Tirtoyudo kabupaten Malang dan setiap harinya bahan baku tersebut diolah 

menjadi keripik buah dengan kapasitas produksi per hari yaitu sekitar 150 kg. Namun 

pada waktu tertentu jumlah permintaan keripik buah akan meningkat sekitar 6 kali lipat, 

seperti pada saat musim hajatan. UMKM Milkha Snack juga merupakan UMKM yang 

tidak langsung berhubungan dengan konsumen melainkan berhubungan langsung 

dengan reseller. Keripik buah pada UMKM Milkha Snack dipasarkan pada beberapa 

kota yang ada di sekitar kota Malang seperti Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo dan juga 

pada wilayah kota Gresik. Pada saat pendistribusian produk keripik akan dikemas 

menggunakan kemasan plastik dengan ukuran 3 kg per satu kemasan. Untuk penerapan 

sistem jaminan mutu yang dilakukan pada UMKM Milkha Snack ini masih kurang baik, 

seperti penggunaan alat pengirisan yang sudah berkarat yang dapat mengakibatkan 

bahan mudah tercemar, dan juga jarangnya dilakukan pencucian pada alat 

penggorengan maupun bak penampungan buah. Dengan diterapkannya sistem jaminan 

mutu yang baik maka akan dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan benar – 

benar berkualitas dan juga dapat meningkatkan rasa aman pada konsumen. 

 

Konsumen produk pangan kini cenderung lebih peduli terhadap adanya label 

pada kemasan produk. Hal ini diakibatkan dengan adanya label produk pada kemasan 

maka dapat diketahui informasi – informasi mengenai produk tersebut seperti adanya 

tanggal expired produk, netto produk, nomor PIRT atau BPOM produk, maupun 

komposisi dari produk tersebut. Oleh sebab itu label produk sangat mempengarui 

keputusan pembelian dari konsumen. Mutu produk merupakan salah satu parameter 

dalam keputusan pembelian konsumen. Dari mutu produk dapat diketahui apakah 

produk tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dalam meningkatkan mutu produk 
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dapat dilakukan dengan melakukan penerapan GMP serta SSOP sebagai jaminan mutu 

dari suatu produk. Dengan melakukan penerapan sistem jaminan mutu GMP dan SSOP 

maka akan dapat digunakan sebagai sistem jaminan keamanan bagi konsumen dan juga 

dapat memudahkan pihak UMKM untuk melagilisasi produk nya. Hal ini dikarenakan 

UMKM Milkha masih belum memiliki nomor PIRT pada produk dan juga dengan 

bertambahnya kepedulian konsumen akan mutu yang terdapat pada sebuah produk 

maka penerapan GMP dan SSOP penting untuk dilakukan. Tidak hanya itu selain dapat 

meningkatkan mutu produk juga dapat menambah pendapatan dari UMKM. UMKM 

Milkha Snack juga akan melakukan pengembangan UMKM yaitu dengan melakukan 

penambahan label pada kemasan produk dan juga akan melakukan perizinan usaha 

dengan melakukan penomoran PIRT untuk meningkatkan pendapatan dari UMKM 

Milkha Snack. 

 

Penerapan GMP dapat dilakukan dengan penilaian terhadap beberapa aspek 

seperti lingkungan dan lokasi, bangunan, peralatan produksi, sanitasi dan higiene 

karyawan, proses pengolahan, pencatatan dan dokumentasi, penyimpanan bahan kimia 

untuk sanitizer, dan pelabelan serta penyimpanan. Sedangkan SSOP (Sanitation 

Standard Operating Procedure) merupakan prosedur tertulis yang diperlukan untuk 

memastikan kondisi sanitasi di pabrik makanan. Dengan melakukan penerapan GMP 

dan SSOP maka dapat digunakan untuk jaminan mutu dari suatu produk. Jaminan mutu 

atau Quality Assurance merupakan seluruh kegiatan yang diterapkan dalam sistem 

mutu dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, untuk memberikan keyakinan bahwa 

barang atau jasa sudah memenuhi persyaratan mutu (Christine dkk, 2016). Pada 

jaminan mutu pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan diakhir proses saja, namun 

dilakukan dari awal proses. Hal tersebut digunakan untuk mendeteksi atau memeriksa 

lebih awal dari permasalahan yang muncul saat diawal proses, pertengahan proses 

maupun diakhir proses. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penerapan modul 

SOP GMP dan SSOP selama 1 bulan. Setelah dilakukan penerapan 1 bulan maka 

dilakukan evaluasi terhadap penerapan modul SOP GMP dan SSOP selama 1 bulan. 

Dengan diterapkannya modul SOP GMP dan SSOP diharapkan dapat terjadi 

peningkatan penerapan GMP dan SSOP pada kategori serius dan kritis. Tujuan dari 
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penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi sistem jaminan 

mutu di Milkha Snack saat ini, untuk mengetahui bagaimana perancangan sistem 

jaminan mutu GMP dan SSOP, untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan 

sistem jaminan mutu GMP dan SSOP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang disebutkan di atas dapat diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi sistem jaminan mutu di Milkha Snack saat ini? 

2. Bagaimana perancangan sistem jaminan mutu GMP dan SSOP di Milkha Snack? 

3. Bagaimana evaluasi penerapan sistem jaminan mutu GMP dan SSOP di Milkha 

Snack? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi sistem jaminan mutu di Milkha Snack saat ini 

2. Untuk mengetahui perancangan sistem jaminann mutu GMP dan SSOP di Milkha 

Snack 

3. Untuk mengetahui evaluasi penerapan sistem jaminan mutu GMP dan SSOP di 

Milkha Snack 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui kondisi sistem jaminan mutu di Milkha Snack 

2. Dapat mengetahui mengetahui perancangan sistem jaminann  mutu GMP dan 

SSOP di Milkha Snack 

3. Dapat mengetahui evaluasi penerapan sistem jaminan mutu GMP dan SSOP di 

Milkha Snack 

4. Dapat memberikan informasi kepada pihak UMKM mengenai hasil dari 

evaluasi yang telah dilakukan dan mampu memberikan masukan kepada pihak 

UMKM keripik buah Milkha Snack 

 

 

 

 

 
 

3 


