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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya industri makanan dan minuman membuat masyarakat 

dihadapkan pada berbagai pilihan dalam mengkonsumsi kebutuhannya sehari-

hari.Munculnya pesaing-pesaing baru, persaingan diantara industri makanan 

dan minuman menjadi sangat ketat. Berdasarkan data survey yang dilakukan 

oleh sebuah lembaga riset dan survey di Indonesia yang diselenggarakan oleh 

Top Brand Award pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa penjualan produksi 

kopi bubuk berampas Kapal Api menduduki urutan pertama yaitu sebesar 

43,8%, ABC sebesar 22,8%, selanjutnya Luwak sebesar 11, 4% dan TOP 

sebesar 3,3%. (Top Brand Index, 2017: Kategori makanan dan minuman). 

Persaingan dalam industri makanan dan minuman semakin ketat, hal 

tersebut memberikan dampak terhadap persaingan bisnis yang semakin tinggi 

sehingga perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif untuk 

menghadapi persaingan tersebut. Salah satu cara agar bisa memenangkan 

kompetisi atau paling tidak dapat bertahan di dalam kompetisi tersebut adalah 

dengan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan sehingga bisa mengungguli produk yang dihasilkan oleh 

pesaing. Menurut Al Fakhri (2010) permasalahan kualitas telah mengarah pada 

taktik dan strategi perusahaan secara menyeluruh dalam rangka untuk 
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memiliki daya saing dan bertahan terhadap persaingan global dengan produk 

perusahaan lain. Kualitas adalah kecocokan penggunaan produk 

(fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan 

(Nasution, 2004). Kualitas yang baik akan dihasilkan dari proses yang baik 

dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan berdasarkan 

kebutuhan pasar atau dalam arti lain sesuai tuntutan pasar. Kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses dan mampu bertahan 

pasti memiliki program mengenai kualitas.Pengendalian kualitas oleh seluruh 

pekerja, oleh seluruh aspek perusahaan adalah pengendalian kualitas yang 

sebenarnya (Tsutsui, 1996). 

Kualitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ditentukan 

berdasarkan ukuran-ukuran dan karakteristik tertentu.Sebuah produk dikatakan 

berkualitas apabila sesuai dengan standar yang telah ditentukan perusahaan 

tersebut. Namun produk yang hasilnya rusak atau cacat akan masuk dalam 

produk sortir yang tidak akan dijual. Produk yang rusak atau cacat tersebut 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk dilakukan perbaikan proses produksi, 

sehingga nantinya akan mengurangi kerusakan atau kecacatan pada proses 

produksi. Perbaikan proses produksi dapat dilakukan dengan menerapkan six 

sigma sebagai acuan dalam pengendalian kualitas produk yang tepat dan 

dalam melakukan pencegahan produk rusak ketika proses produksi. 

Keberhasilan agribisnis kopi membutuhkan dukungan semua pihak yang 

terkait dalam proses produksi kopi pengolahan dan pemasaran komoditas kopi. 
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Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi terus dilakukan sehingga 

daya saing kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia (Rahardjo, 2012). 

Saat ini, peningkatan produksi kopi di Indonesia masih terhambat oleh 

rendahnya mutu biji kopi yang dihasilkan sehingga mempengaruhi 

pengembangan produksi akhir kopi. Hal ini disebabkan, karena penanganan 

pasca panen yang tidak tepat antara lain proses fermentasi, pencucian, sortasi, 

pengeringan, dan penyangraian. Selain itu spesifikasi alat/mesin yang 

digunakan juga dapat mempengaruhi setiap tahapan pengolahan biji 

kopi.Olehkarenaitu, untukmemperolehbiji kopi yang bermutubaikmaka 

diperlukanpenangananpascapanen yang tepatdenganmelakukansetiap 

tahapansecarabaik. 

Penentuankualitasbiji kopi yang baikharusberdasarkan standar-standar 

yang sudahditentukandalamInternational Coffee Organization (ICO) tahun 

2016.Syaratmutukadar air kopi bijitidaklagidibedakan 

berdasarkanjenispengolahan (pengolahanbasahdankering) namun harus tetap 

memiliki standar kandungan air yang tidak lebih dari 12,5%, agar biji kopi 

tidak ditumbuhi jamur penyebab okratoksin. Persyaratan lain 

tetapsamasepertistandard sebelumnyayakni: 

Tabel 1.1Standard Menentukan Biji Kopi Yang Baik 

No Kriteria Persyaratan 

1. Serangga hidup Tidak ada 

2. Biji berbau busuk atau berbau kapang Tidak ada 
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No Kriteria Persyaratan 

3. Kadar air (b/b) Maksimal 12,5 % 

4. Kadar kotoran b/b Maksimal 0,5 % 

Sumber: International Coffee Organization (ICO) 2016 

Standar dalam menentukan biji kopi yang baik adalah tidak adanya 

serangga, tidak adanya biji kopi yang berbau atau berbau kupang, kadar air 

tidak lebih dari 12,5 % dan kadar kotoran tidak lebih dari 0,5 %. Sedangkan 

syarat mutu khusus dari kopi arabika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2Syarat Mutu Khusus Kopi Arabika 

Ukuran Kriteria Persyaratan 

Besar Tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm 

(sieve No. 16) 

Maksimal 5 % per 

tambah ayakan 

penuh dari total biji 

kopi  

Sedang Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak 

lolos ayakan berdiameter 6 mm (sieve No. 

15) 

Maksimal 5 % per 

tambah ayakan 

penuh dari total biji 

kopi 

Kecil Lolos ayakan diameter 6 mm, tidak lolos 

ayakan berdiameter 5 mm (sieve No. 13) 

Maksimal 5 % per 

tambah ayakan 

penuh dari total biji 

kopi 

Sumber: International Coffee Organization (ICO) 2016 

Biji kopi merupakan bahan baku minuman sehingga aspek mutu (fisik, 

kimiawi, kontaminasi dan kebersihan) harus diawasi sangat ketat karena 

menyangkut citarasa, kesehatan konsumen, daya hasil (rendemen) dan 
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efisiensi produksi. Dari aspek citarasa dan aroma, seduhan kopi akan sangat 

baik jika biji kopi yang digunakan telah diolah secara baik. 

Teknologi budi daya dan pengolahan kopi meliputi pemilihan bahan 

tanam kopi unggul, pemeliharaan, pemangkasan tanaman dan pemberian 

penaung, pengendalian hama dan gulma, pemupukan yang seimbang, 

pemanenan, serta pengolahan kopi pasca panen. Pengolahan kopi berperan 

penting dalam menentukan kualitas dan cita rasa kopi (Rahardjo, 2012). 

Oleh karena itu, untuk memperoleh biji kopi yang bermutu baik maka 

diperlukan penanganan pasca panen yang tepat dengan melakukan setiap 

tahapan secara benar. Proses penyangraian merupakan salah satu tahapan yang 

penting, namun saat ini belum bisa ditentukan tentang bagaimana proses 

penyangraian yang tepat untuk menghasilkan produk kopi berkualitas. Proses 

penyangraian atau roasting merupakan salah satu tahapan yang penting, 

namun saat ini belum bisa dipahami tentang bagaimana proses penyangraian 

yang tepat untuk menghasilkan produk kopi berkualitas. 

Proses penyangraian harus dilakukan dengan tepat sehingga dapat 

menghasilkan produk kopi yang berkualitas, selain itu juga dapat 

meminimalisir kerusakan pada biji kopi. Apabila penyangraian kopi tidak 

dilakukan dengan tepat maka banyak biji kopi yang rusak. Untuk itu 

diperlukan sistem pengolahan kopi dengan tepat. Agar kualitas produk biji 

kopi tetap terjaga setelah dilakukan proses penyangraian maka diperlukan 

suatu sistem pengendalian kualitas produk, salah satunya adalah six sigma. Hal 
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ini dikarenakan six sigma merupakan strategi bisnis yang berupaya 

mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab-penyebab kesalahan atau 

produk cacat, atau kegagalan kegagalan di dalam proses bisnis, (Chodariyanti, 

2009). Sehingga kualitas biji kopi setelah dilakukan penyangraian dapat 

diidentifikasi apabila terjadi produk cacat selain itu juga dapat ditemukan 

inovasi dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan biji kopi setelah 

dilakukan penyangraian. 

Semua perusahaan yang memproduksi kopi akan berusaha untuk 

melakukan pengolahan biji kopi dengan benar. Salah satu perusahaan di 

Semarang yang melakukan pengolahan kopi adalah Panna Coffee, yang 

beralamat di Jl. Permata Hijau B2 di Perumahan Pondok Hasanudin Semarang 

Utara. Panna Coffee dalam melakukan penyangraian atau roaster pada biji 

kopi dikerjakan secara sederhana, namun menggunakan peralatan yang 

modern. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ternyata masih ditemukan 

banyaknya biji kopi yang rusak seperti biji kopi yang hitam atau gosong, biji 

kopi hitam pecah, biji kopi gelondong setelah dilakukan penyangraian. 

Adapun data jumlah produksi kopi, jumlah produk cacat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.3Jumlah Produksi, Produksi Cacat Arabika 

Tanggal Jenis Kopi Jumlah 

Produksi 

Jumlah Produk 

Cacat 

Persentase 

23 Okt 2017 Arabika 

Blend 

3 kg 450 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

15 % 

24 Okt 2017 Arabika 

Blend 

3 kg 500 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

16 % 

25 Okt 2017 Arabika 

Blend 

3 kg 300 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

10 % 

26 Okt 2017 Flores 

Arabika 

3 kg 360 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

12 % 

27 Okt 2017 Flores 

Arabika 

3 kg 420 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

14 % 

28 Okt 2017 Toraja 

Arabika 

3 kg 210 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

7 % 

29 Okt 2017 Toraja 

Arabika 

3 kg 480 gram (hitam 

atau gosong, 

hitam pecah, 

gelondong) 

16 % 

 Sumber: Panna Coffee, Semarang 2017 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah produk 

cacat (hitam atau gosong, hitam pecah, gelondong) setelah dilakukan proses 

penyangraian yang dilakukan Panna Coffee Semarang masih melebihi 
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ketentuan minimal produk cacat yang dikeluarkan ICO pada tahun 2002 yaitu 

sebesar 300 gram per 3 kilogram biji kopi atau 10 % batas kerusakan atau 

cacat produk, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan 

pengendalian kualitas produk dengan menggunakan metode six sigma. 

Berdasarkan fakta tersebutmaka penelitian ini mengenai penerapan 

pengendalian kualitas penyangraian biji kopi pada Panna Coffee Semarang 

dengan menggunakan metode six sigma. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: bagaimana pengendalian kualitas penyangraian biji kopi pada 

Panna Coffee Semarang dengan menggunakan metode six sigma? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengendalian kualitas penyangraian biji kopi pada Panna Coffee 

Semarang dengan menggunakan metode six sigma. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaatbagi Panna Coffee Semarang 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Panna Coffee 

Semarangdalam mengendalikan kualitas penyangraian yang tepat 

supaya dapat mengurangi kerusakan biji kopi. 

2. Dengan konsep six sigma perusahaan dapat meningkatkan upaya / 

strategi yang efektif dalam menekan produk cacat perusahaan dan 

penekanan biaya operasi 

1.4.2 Manfaat bagi peneliti 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

yang berkaitan pengendalian produk, khususnya pada produksi kopi. 

2. Secara teoritik mencoba menerapkan teori six sigma yang digunakan 

sebagai pengendalian kulitas 


