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Saripati  

Usaha pengolahan buah waluh di Kecamatan Getasan berpotensi untuk 

dikembangkan. Salah satu aspek yang perlu dikaji dalam pengembangan usaha tersebut 

adalah standardisasi proses produksi . Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, obyek 

penelitian ini adalah sebuah usaha pengolahan waluh di Kecamatan Getasan yakni UMKM 

Geplak Waluh Bu Nanik. Penelitian ini bertujuan untuk: [1] melihat gambaran standar 

pengolahan pangan melalui pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mut proses 

produksi, dan pegendalian mutu produk akhir  pada proses produksi Pia Waluh pada UMKM 

Geplak Waluh Bu Nanik. [2] mengidentifikasi masalah apa yang timbul karena ketidak 

sesuaian proses produksi dengan standar pengolahan pangan  sejenis. [3] memberikan solusi 

masalah dari proses produksi Pia Waluh pada UMKM Geplak Waluh Bu Nanik atas masalah  

yang timbul dan  yang  sedang dihadapi.  

 Data utama dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

pengamatan langsung kepada pihak UMKM Geplak Waluh Bu Nanik, data lainnya diperoleh 

dari internet dan studi literatur melalui buku, jurnal dan skripsi. Teknik analisis dari 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan cara membandingkan fakta proses produksi 

di UMK Geplak Waluh Bu Nanik dengan Standar pengolahan pangan. Hasil dari penelitian 

ini adalah munculnya masalah-masalah karena ketidaksesuaian fakta dengan standar proses 

produksi pangan sejenis. Akhir dari penelitian ini adalah diberikannya solusi sebagai 

pemecahan masalah-masalah tersebut.   

Kata kunci: Standardisasi, Pengendalian Kualitas, Proses Produksi, Pia Waluh  
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Abstrak 

 Business processing “waluh” at Getasan  regency potentially to be developed. 

There is one aspect which should be assessed in business development there are standardized 

the production process. The kind of this study is qualitative descriptive, the object of research 

an business processing “waluh”  at Getasan regency that is UMKM Geplak Waluh Bu Nanik. 

Purpose of the study are: [1] to sight description of standards quality foods processing from  

the quality of raw materials, and the final product quality standaritation on production pia 

waluh at UMKM Geplak Waluh Bu Nanik. [2] to identify what  the problems that arise 

dosen’t  appropriate  to the production process similar to standard food processing. [3] to 

provide solutions matter from production pia waluh at  umk geplak waluh bu nanik over 

problems arising and was facing.  

The Main data from the study obtained through in-depth interviews and direct 

observations to the UMKM Geplak Waluh Bu Nanik , of other data obtained from the internet 

and a literature review through a book , journals and a thesis. Analysis techniques of this 

study is qualitative descriptive, compared with a fact process of production at UMKM Geplak 

Waluh Bu Nanik and standard food processing. The result of this research is the emergence 

of the problems  for nonconformity the facts with the process of producing a kind of standard 

food .Then the last of this research is he gave solution as a solving these problems .   

Key word: Standarisation, Quality Control, Production Process, Pia Waluh 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah usaha mayoritas di Indonesia. 

UMKM yang tercatat di dalam Badan Pusat Statistik hingga tahun 2012 adalah 56.534.592 

usaha sedangkan usaha besar bejumlah 4.968 usaha  (BPS, 2014). Seperti yang di ungkapkan 

oleh Syafrial Asisten Deputi Pengembangan Bisnis Kementerian Koperasi dan UMKM pada 

salah satu harian online pada pertemuan UMKM, menyatakan kecemasannya apabila pasar 

MEA berjalan maka produk lokal akan kalah bersaing. Untuk itu perlu standardisasi produk 

UMKM, karena setiap UMKM memiliki karakter yang khas yang mengandung unsur 

kreativitas, lokalitas dan keberagaman, kemudian diharapkan juga sebelum pasar ASEAN 

berlangsung UMKM sudah memiliki standarisasi produk yang semakin hari semakin 

membaik (www.harianhaluan.com, 2014).  

Merk, ijin PIRT, label sertifikat halal dll adalah contoh standar yang dapat 

memperlihatkan kualitas dari suatu produk. Apabila sudah melakukan standardisasi maka 

harus secara terpadu dan teratur dipantau, diperbaharui, dan dikembangkan shingga, dapat 

menambah nilai jual dari produk tersebut (www.harianhaluan.com, 2014)  

UMKM dapat menerapkan SNI adalah dengan mengenal  terlebih dahulu Sistem 

Standardisasi Nasional (SSN); memahami SNI yang terkait dengan UMKM seperti SNI 

sistem manajemen HACCP, SNI ISO 9001 dan SNI Produk; menerapkan SNI  melalui 

pengadaan insentif UMK; serta memperoleh sertifikasi SNI (produk atau sistem manajemen 

keamanan pangan/HACCP). Dengan penerapan SNI tersebut diharapkan UMKM 

memperoleh manfaat seperti jaminan mutu; kepercayaan dari pihak yang berkepentingan 

(pasangan usaha, regulator); meningkatkan daya saing produk; efisiensi proses produksi; 

keteraturan dalam organisasi pelaku usaha (UMKM); mampu mengidentifikasi bila ada 

http://www.harianhaluan.com/
http://www.harianhaluan.com/
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masalah; serta perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan manusia dan kelestarian 

lingkungan hidup (BSN, 2014).  

Tujuan dari standar ini adalah mengidentifikasi prinsip penting dari kebersihan 

pangan pada seluruh rantai pangan (produksi primer sampai ke konsumen akhir) dan 

rekomendasi pendekatan HACCP yakni prasyarat program/PRP (persyaratan dasar), prinsip-

prinsip HACCP, dan program universal jaminan mutu. Prasyarat diantaranya terdiri dari 

lingkungan produksi, prinsip sanitasi, sumber kontaminan, tahap kebersihan dan sanitasi, 

sanitasi kimiawi, bahan disinfektan, kebersihan karyawan, pelatihan, pengetahuan, 

penyegaran, dan sanitation standard operating procedures-SSOP atau prosedur pemeliharaan 

terkait fasilitas produksi area (BSN, 2014).  

Badri dan Romadhon (2012) menyatakan usaha yang tidak memperhatikan 

pengendalian kualitas, dalam jangka pendek usaha tidak perlu mengeluarkan biaya 

pengawasan kualitas, tetapi dalam jangka panjang usaha sulit memasarkan produk 

dikarenakan tersaingi usaha yang sejenis yang kualitas produknya lebih baik. Jadi peranan 

pengendalian kualitas produk sangat penting dan berguna bagi perusahaan. Kemudian, 

kualitas produk secara umum dapat diartikan sebagai kesesuaian produk dengan pengguna 

produk. Dalam arti sempit kualitas produk dapat diartikan sebagai kesesuaian suatu produk 

dengan standar yang sudah ditetapkan  (Juita, 2001). Jadi, proses produksi dari suatu produk 

apabila dilakukan dengan baik akan menghasilkan produk yang berkualitas yang sesuai 

dengan kebutuhan pemakai atau pasar.  

Indonesia mempunyai beragam jenis panganan lokal, hal tersebut menjadikan usaha 

yang muncul bergantung pada daerah tempat tinggal masing-masing. Sagu, gaplek, dan tiwul 

adalah beberapa pangan yang dahulu mencerminkan pengkonsumsi mempunyai status 

ekonomi yang rendah  (Tupan, 2011). Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gerakan 

pengenekaragaman konsumsi pangan yaitu dengan cara memanfaatkan kearifan lokal. salah 
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satunya dengan mengadakan diversifikasi produk. Dengan adanya diversivikasi makanan 

maka akan muncul industri-industri pengolahan makanan yang bergerak dalam bidang 

pengolahan produk-produk pertanian. Industri pengolahan pangan yang memanfaatkan  

produk pertanian.  

Salah satunya adalah industri yang memanfaatkan kearifan lokal yaitu buah labu 

kuning yang melimpah di daerah sekitarnya. Indonesia merupakan negara berkembang 

dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya pangan yang 

mempunyai potensi di Indonesia adalah labu atau waluh. Labu atau waluh merupakan 

tumbuhan merambat dari genus Cucurbita yang menghasilkan buah berukuran besar dengan 

nama yang sama, sedangkan secara ilmiah Labu kuning disebut Cucurbita Moschata ( 

Widayati, 2000).  

Industri pengolahan labu di Indonesia sampai saat ini masih minim, terbatas pada labu 

di buat sebagai snack padahal bila di konsumsi sebagai makana pokok labu sudah memenuhi 

asupan gizi. Industri pengolahan labu yang ada belum memanfaatkan labu sebagaimana 

optimalnya. Salah satu industri pengolahan labu berada di daerah Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang. Di daerah Kecamatan Getasan dapat menghasilkan kurang  lebih 600-

650 ton labu kuning  pertahunnya (Data Olahan Penelitian, 2014).  

Dalam jumlah tersebut waluh belum secara maksimal diolah melainkan juga dijual 

secara mentah. Sebagai olahan beberapa produk yang dihasilkan di industri Pengolahan 

waluh di Kecamatan Getasan diantaranya geplak, emping, pia, sirup, kripik, stik, wingko dan 

banyak makanan lainnya yang menggunakan bahan baku dasar waluh. Industri pengolahan 

waluh mempunyai prospek perkembangan yang bagus, karena selain dengan potensi waluh 

yang dapat tumbuh dengan mudah serta kandungan dari waluh seperti yang sudah 

disampaikan tadi waluh ini belum banyak di kembangkan di dalam negeri atau daerah lain 

meskipun di luar negeri telah berkembang berbagai hasil dari pemanfaatan waluh dengan 
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baik. Pemanfaatan waluh yang dengan baik berkaitan pula dengan pengembangan usaha yang 

sudah ada. usaha yang di maksud adalah UMKM (usaha mikro kecil).   

Khususnya produk pia, waluh sudah dimanfaatkan sebagai bahan  isian pia. Pia yang 

lebih banyak di kenal sebagai “bakpia” pada umumnya di isi dengan kacang hijau, coklat, 

keju dan lain-lain. Bakpia sebenarnya berasal dari negeri Cina, aslinya bernama Tou Luk Pia, 

yang artinya adalah pia (kue) kacang hijau. Bakpia pada awalnya mulai diproduksi di 

kampung Pathuk Yogyakarta, sejak sekitar tahun 1948 (Anonim, 2014). Dalam 

perkembangannnya bakpia atau pia ini Di daerah Kecamatan Getasan mendapat variasi isian 

buah waluh untuk memanfaatkan hasil bumi lokal.  UMK Geplak Waluh Bu Nanik adalah 

usaha yang sudah berjalan lama namun belum melakukan penerapan  standardisasi secara 

terpadu.  

Berdasarkan hal di atas maka penting untuk meneliti pada UMKM bagaimana 

kenyataan  mereka dalam menerapkan standarisasi, apakah UMKM yang ada sudah menuju 

pada arah tersebut. Dalam konteks itu maka akan dilakukan penelitian pada UMKM Geplak 

Waluh Bu Nanik yang memproduksi produk  Pia Waluh di daerah Kecamatan Getasan. 

UMKM Geplak Waluh Bu Nanik dipilih karena UMKM tersebut sudah menjalankan usaha 

dengan rentan waktu yang cukup lama, namun hingga saat ini belum terdapat penelitian yang 

menunjukan apakah UMKM Geplak Waluh Bu Nanik telah memenuhi atau belum memenuhi 

standar proses pengolahan pangan khususnya pada proses produksi pia waluh. Penelitian ini 

difokuskan untuk melihat penerapan standardisasi dari proses produksi dari pia waluh.  

 

Persoalan Penelitian  

1. Apakah dalam proses produksi Pia Waluh UMKM Geplak Waluh Bu Nanik telah 

menerapkan atau memenuhi standar pengolahan  pangan?  
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2. Permasalahan apa yang muncul berkaitan dengan pemenuhan standar pengolahan pangan 

dilihat dari pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses produksi, dan 

pegendalian mutu produk akhir Pia Waluh pada UMKM Geplak Waluh Bu Nanik?  

3. Apakah solusi yang dapat diberikan untuk masalah yang di temukan pada UMKM 

Geplak Waluh Bu Nanik  agar proses produksi  Pia Waluh dapat memenuhi standar 

pengolahan pangan?   

 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk melihat gambaran standar pengolahan pangan melalui pengendalian mutu bahan 

baku, pengendalian mutu proses produksi, dan pegendalian mutu produk akhir Pia Waluh pada 

UMKM Geplak Waluh Bu Nanik.  

2. Mengidentifikasi masalah apa yang timbul karena ketidaksesuaian proses produksi 

dengan standar pengolahan pangan  sejenis.  

3. Memberikan solusi masalah dari proses produksi Pia Waluh pada UMKM Geplak Waluh 

Bu Nanik atas masalah  yang timbul dan  yang  sedang dihadapi.  

 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai penyelaras teori perkuliahan dengan keadaan 

nyata.  

2. Bagi pemerintah setempat memberikan masukan pada pemerintah dalam upaya 

meningkatkan perekonomian melalui standarisasi proses produksi pada UMKM.  

3. Bagi UMKM Geplak Waluh Bu Nanik memberikan informasi dan rekomendasi strategi 

yang harus dilakukan untuk peningkatan pengembangan usaha.  
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4. Menjadi acuan bagi penelitian yang terkait selanjutnya, memberikan arahan dan 

tambahan referensi bagi kalangan akademisi untuk keperluan studi dan penelitian 

selanjutnya mengenai topik permasalahan yang sama.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Proses Produksi   

Menurut Assauri (1995), proses produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau 

menambah kegunaan barang atau jasa. Proses produksi berisikan cara, metode dan teknik 

bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada 

diubah untuk memperoleh suatu hasil. Menurut Miller (2000) produksi adalah sebagai 

penggunaan atau sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya 

yang sama. Menurut Ahyari (2002) proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik 

menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada.  

Menurut Joesron dan Fathorrozi (2003) produksi merupakan hasil akhir dalam proses 

atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan/input. Pengertian ini dapat 

dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan 

untuk menghasilkan output.  

Menurut Sugiarto (2002), produksi adalah proses mengubah input menjadi output. 

Dengan menggunakan input data tertentu lalu menggunkan teknologi untuk memproses input 

yang ada maka dapat menghasilkan output dengan maksimal. 

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi merupakan 

kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar 

lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Didalam proses produksi terdapat rangkain input –

proses – output yang bertujuan mewujudkan harapan yang diinginkan.  
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Dalam proses produksi di gunakan diagram alir untuk menunjukan prosedur yang 

digunakan. Menurut Wijaya (2007) diagram alir adalah gambaran grafis yang bersumber dari 

input data yang mengalami berbagai proses untuk mencapai tujuan tertentu sebagai output. 

Penyusunan diagram alir penting dilakukan untuk menentukan tahapan operasional yang akan 

dikendalikan, pencatatan atau dokumentasi pada setiap tahap proses produksi yang dijalankan  

(Sarwono, 2007). Diagram alir berisi simbol-simbol grafis yang menyatakan 

aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam 

bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan masing masing langkah tersebut 

menggunakan tanda panah.  

Gambar 1 

Simbol Diagram Alir  

 

  Sumber: Wijaya, 2007 

Standar Pengolahan Pangan  

Menurut pasal 1 UU Republik Indonesia tentang pangan, pangan adalah segala 

sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 
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bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan atau pembuatan makanan atau minuman. Menurut PP Nomor 52. Tahun 2005 pengolahan 

pangan  atau pangan olahan adalah adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara 

atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.  

Proses produksi pada produksi pangan memegang peranan yang penting disamping 

pengetahuan tentang bahan dan peralatan yang di gunakan.  Misalnya dalam proses produksi 

pangan roti, untuk menghasilkan roti atau roti isi yang berkualitas di perlukan proses yang 

cukup panjang dalam pembuatannya. Standar Nasional Indonesia (SNI) mendefenisikan roti 

sebagai produk yang diperoleh dari adonan tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti 

yang di panggang, dengan atau penambahan bahan makanan lain dan bahan makanan yang di 

izinkan.  

Dikutip dari Suryatno (2009), beberapa tahap pembuatan/produksi roti adalah sebagai 

berikut:  

 Pemilihan Bahan Baku Bahan baku, bahan baku dipilih yang mempunyai kualitas yang 

terbaik agar dapat menghasilkan produk atau roti yang baik dan bagus ssuai dengan 

standar yang di tetapkan (Kamarijani, 1983).  

 Penimbangan Bahan Baku, penimbangan bahan harus dilakukan dengan tepat dan benar 

agar dalam penggunaan bahan baku tidak terjadi kesalahan penakaran. Penimbangan 

bahan baku juga harus dijaga kbersihannya serta menggunkan timbang dengan kalibrsi 

yang normal dan terstandar (Mujajanto, 2004).  

 Pencampuran, pencampuran dilakukan secara merata dengan bahan yang bersertifikat dan 

baik serta menjaga kebersihan baik tempat, alat, dan kebersihan diri. Pencampuran 

dilakukan hingga menjadi adonan yang kalis. Tanda-anda adonan  telah kalis adalah jika 

adonan tidak lagi menempel di wadah atau di tangan atau saat adonan dilebarkan, akan 

terbentuk lapisan tipis yang elastis (Mudjajanto, 2004). 
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 Pembentukan Adonan, tahap pembentukan adonan dilakukan dengan cara adonan 

dibentuk menggunakan penggiling lalu di potong tau di bentuk sesuai kebutuhan. Pada 

saat penggilingan, gas yang ada pada adonan keluar dan adonan mencapai ketebalan yang 

diinginkan sehingga mudah digulung atau dibentuk. Menggunakan tempat yang bersih dan 

menjaga kebersihan (Mujajanto, 2004).  

 Pemanggangan, adonan dipanggang atau dioven, proses pemasakan memerlukan suhu 

mulai dari 180
ᵒ
C-1000

ᵒ
C, proses fisik adalah penguapan alkohol dan air. Proses 

pemanggangan terjadi dikulit, dimana berbagai jenis gula menjadi caramel dan memberi 

warna pada kulit (Mujajanto, 2004).  

 Pengemasan, plastik yang umum digunakan dalam pengepakan makanan adalah selofan, 

seluloseasetat, nilon, polyester, polifilm, polietilena. Selain itu terdapat juga kardus atau 

kertas makanan yang lebih aman dengan lapisan anti minyak untuk makanan (Winarno, 

1980).  

Selain proses produksi roti terdapat juga contoh proses produksi pangan bakpia 

kacang hijau. Proses Produksi Bakpia Pathok "25" hasil survey tim SNI di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terdiri dari beberapa tahap, yaitu:  

 Penjemuran dan seleksi kacang hijau yang bagus. Kacang hijau di pecah menjadi dua 

lalu di cuci hingga bersih kemudian kacang direndam untuk memisahkan dengan 

kulitnya .  

 Pengukusan, pada proses ini menggunakan mesin khusus untuk mengukus kacang 

hijau. Kacang digiling hingga hancur dan lembut lalu di campur dengan gula pasir 

didalam mesin mixer.  

 Pada proses pembuatan kulit bahan yang digunakan adalah, tepung terigu, gula pasir, 

air, minyak goreng. Semua bahan diaduk dalam mixer. Proses ini dinamakan proses 
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rolling, proses ini dilakukan sampai kalis dan semakin lama semakin baik. Untuk 

bahan baku terigu, sebelumnya melalui proses awal yaitu pengeringan dengan di oven 

arang untuk tujuan pengecekan tepung terigu, mematikan kutu (jika ada) dan 

membuat adonan lebih bagus.  

 Pembuatan bakpia, pada proses ini dilakukan penyatuan antara adonan kulit bakpia 

dengan isinya. Proses ini sudah menggunakan cara yang bagus, seperti sudah 

membuat line production, alur proses yang jelas dan penempatan bahan baku yang 

dekat.  

 Proses pemanggangan, pada proses pemanggangan bakpia ada 2 macam metode yaitu 

pemanggangan dengan oven listrik dan dengan arang. Pemanggangan dengan arang 

dilakukan untuk bakpia basah, sedangkan bakpia kering di oven dalam pemanggangan 

arang.  

 Proses packing / pengemasan, pada proses ini ada proses sebelumnya yaitu 

menyiapkan dus atau tempat bakpia. 

Pengendalian Mutu  

Berdasarkan pengertian mutu yang ditetapkan oleh BSN (1991), mutu adalah 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan 

kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Mutu didefinisikan sebagai 

kesesuaian dengan kebutuhan konsumen yang meliputi ketersediaan, pengiriman, ketahanan 

produk dan efektivitas biaya (Tenner dan De Toro, 1992). Berdasarkan definisi yang telah 

dikemukakan di atas secara garis besar, mutu adalah seluruh bagian produk atau jasa yang 

tujuan akhirnya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan mulai dari bahan, 

proses, hingga produk atau jasa akhir.  
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Pengendalian mutu menurut Feigenbaum (1992), adalah Suatu sistem yang efektif 

untuk memadukan pengembangan mutu, pemeliharaan mutu dan usaha-usaha perbaikan mutu 

dari berbagai kelompok didalam suatu organisasi untuk memungkinkan produksi dan jasa 

berada pada tingkat yang paling ekonomis  yang memungkinkan kepuasan konsumen secara 

penuh.  

Di kutip dari Sonalia dan Hubeis (2013) yang menyatakan garis besar dari 

pengendalian mutu oleh Prawirosentono (2004) adalah bahwa pengendalian mutu dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga (3), yaitu:  

1) pengendalian mutu bahan baku  

2) Pengendalian mutu dalam proses pengolahan  

3) Pengendalian mutu produk akhir  

Menurut Fatah (2014) dalam modul pengendalian mutunya, pengendalian mutu 

adalah kegiatan terpadu mulai dari pengendalian standar mutu bahan, standar proses 

produksi, barang jadi, sampai standar pengiriman produk akhir ke konsumen agar barang atau 

jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi mutu yang direncanakan.  

Untuk mencapai standarisasi maka dibutuhkan pengendalian mutu terpadu seperti 

yang sudah disampaikan di atas. Berikut penjelasan kerangka oleh Fatah (2014):  

a. Standar mutu bahan baku yang akan digunakan.  

Pemeriksaan dan pengawasan kualitas bahan mentah (bahan baku, bahan baku penolong, 

dan sebagainya). Demikian pula standar jumlah dan komposisi bahan baku yang 

digunakan.  

b. Standar mutu proses produksi (mesin dan tenaga kerja yang melaksanakan)  

Mesin, tenaga kerja, dan fasilitas lain yang dipakai dalam proses produksi harus juga 

diawasi sesuai dengan standar kebutuhan. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut untuk 
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memberi gambaran apakah proses produksi berjalan seperti yang telah ditetapkan atau 

tidak.   

c. Standar mutu barang jadi / produk akhir  

Pemeriksaan atas produk sebagai hasil proses pembuatan, hal ini berlaku untuk barang 

jadi. Melakukan analisis fakta untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi. 

Apabila terjadi penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi agar produk yang 

dihasilkan memenuhi standar. Selain hal tersebut, terdapat pula standar administrasi, 

pengepakan, dan pengiriman produk akhir tersebut sampai ke tangan konsumen. Berisikan 

pemeriksaan cars pengepakan dan pengiriman barang ke konsumen. Pengepakan 

menggunakan bahan yang aman untuk makanan serta tidak mencemari keadaan 

makanan/produk. Penyimpanan barang sebelum sampai ditangan konsumen di tempatkan 

pada tempat yang sesuai jenis makanan.  

 

Standardisasi  

Menurut Herdjanto (2011), standardisasi adalah hal yang dapat dijadikan acuan untuk 

melindungi konsumen dan produsen dalam negeri dari barang domestik dan impor. 

Standardisasi akan mencegah barang-barang yang tidak bermutu yang dapat membahayakan 

kesehatan, keamanan, keselamatan, dan peletarian fungsi lingkungan hidup. Standar Nasional 

Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.  

SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. 

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku 

secara nasional (PP RI No.102, 2000). Penetapan pemberlakuan SNI  dilakukan untuk 

kesehatan, keamanan, keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau 

peningkatan efisiensi serta kinerja industri. Serta menghadapi Asean Economic Community 
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(AEC)  atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku pada Desember 2015, 

SNI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri (BSN, 2014).  

SNI telah banyak melakukan dorongan untuk penerapan standardisasi khususnya di 

sektor UMKM. Salah satu bentuk dorongan penerapan SNI bagi UMKM adalah BSN 

menyusun rencana fasilitasi pengurusan SNI untuk UMKM yang salah satu bentuknya 

adalah, penggratisan biaya pengurusan SNI untuk UMKM (BSN, 2014).  

Barang-barang produksi UMKM sudah semakin banyak digunakan masyarakat, 

bahkan juga sudah sampai dijual ke pasar luar negeri khususnya produk pangan. Berikut 

contoh standar mutu produk pangan dan atau bahan baku pangan yang di keluarkan SNI yang 

terkait dengan penelitian ini dilihat dari keadaanya:  

Tabel 1 

Produk dan Bahan Baku menurut Keadaan Berdasrkan SNI 

NO 
NAMA DAN NOMOR 

SNI 
KEADAAN 

1. Bakpia kacang hijau  

(SNI 01-4291-1996) 

Keadaan dilihat dari warna: normal (kekuningan), bau: normal, rasa: 

normal (khas kacang hijau), kadar air maksimal 30 %, kandungan jumlah 

gula/sakarosa minimial 25% 

2. Roti Manis  

(SNI 01-3840-1995)  

Keadaan dilihat dari kenampakan: tidak berjamur, dengan bau: normal, 

rasa: normal, kadar air: normal 

3. Gula  

(SNI  07-3141, 1992 – 

Gula Kristal Putih) 

Keadaan dilihat dari bau: normal, dengan rasa: normal,dan warna putih 

(khas gula kristal) tanpa pewarna, besar jenis butir sekitar 0,8-1,2mm, 

kandungan air maksimal 0,1% atau cenderung kering tidak basah atau 

benyek 

4. Terigu  

(SNI 01-3751-2009) 

Keadaan dilihat dari bentuk: serbuk, bau: normal (bebas bau asing), 

warna: putih, khas terigu, tidak terdapat benda asing, tidak terdapat 

serangga dalam semua bentuk dan potongan-potongannya yang tampak, 

kehalusan, lolos ayakan 212 µm (mesh No. 70): min 95%, kendungan air 

sebesar maksimal 14,5% 

5. Tepung Beras Ketan  

SNI 01- 

4447-1998 

Keadaan dilihat bau: normal, tidak berbau apek, warna: normal, rasa : 

normal  

6. Telur Ayam  

(SNI 01-3926-1995) 

Dilihat dari bentuk fisik: normal, kehalusan: halus, ketebalan: tebal, 

keutuhan: utuh, kebersihan: bersih dari kotoran dan benda asing 

Sumber: BSN, 2014  

Selain melalui SNI standardisasi produk dapat juga di peroleh melalui beberapa 

penelitian. Berikut contohnya seperti standar buah waluh dan standar santan yang dapat 

digunakan didalam  usaha pengolahan pangan. Buah waluh yang baik adalah waluh yang 
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sudah matang dan tua labu . Semakin tua labu kuning rasanya akan semakin manis karena 

kandungan gula buahnya semakin meningkat. Ciri-ciri buah yang tua adalah yang kulitnya 

bewarna kecoklatan, keras dan tampak kering. Untuk jenis yang kulitnya bewarna hijau ( labu 

hijau ), ketuaan ditandai dengan warna kulit yang menguning (Widawati, 2000). Kemudian 

contoh lainnya adalah standar santan kelapa, santan kelapa adalah cairan berwarna putih susu 

yang diperoleh dengan melakukan pemerasan daging buah kelapa yang telah diparut dengan 

penambahan air dalam jumlah tertentu. Santan kelapa yang baik adalah dipilih dari kelapa 

yang sudah tua, santan masih segar dan bersih (Astawan dan Wahyuni, 1991).  

 

METODE PENELITIAN  

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Fokusnya adalah untuk menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya dalam proses produksi pia waluh UMK Geplak Waluh Bu Nanik. 

Melihat gambaran standardisasi dilihat dari pengendalian mutu bahan baku, pengendalian 

mutu proses produksi, dan pengendalian mutu produk akhir.  

 

Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer data sekunder. Data 

primer diperoleh dari wawancara mendalam dari sumber secara langsung yaitu dari UMKM 

Geplak Waluh Bu Nanik yang bertempat di daerah Kecamatan Getasan serta. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari instansi-instansi terkait seperti Badan 

Standarisasi Nasional dan studi kepustakaan melalui sumber data dari buku dan literature.  

Sumber data utama atau primer merupakan pemilik dari UMKM Geplak Waluh Bu 

Nanik. Pemilik adalah pasangan suami istri, Bapak Slamet dan Ibu Nanik yang mengelola 

usaha secara bersama-sama. Sebagai narasumber lainnya dipilih satu karyawan yang masa 
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kerjanya sudah lama dan terlibat langsung dalam proses produksi pia waluh. Selanjutnya 

narasumber diberikan kode untuk memudahkan penyebutan.  

Pemilik usaha 1 (Bapak Slamet) : ns1  

Pemilik usaha 2 (Ibu Nanik)  : ns2  

Karyawan     : ns3  

 

Teknik Pengumpulan Data  

Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

wawancara yang  mendalam. Maksudnya proses wawancara proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman (guide) 

wawancara yang sudah di susun sebelumnya. Peneliti juga menggunakan track record untuk 

dokumentasi dan menyimpan hasil wawancara. Wawancara dalam penelitian ini di lakukan 

dengan pemilik dan karyawan UMKM Geplak Waluh Bu Nanik.  

 

Studi Pustaka  

Selain wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk menelusuri data atau mengkaji 

literatur-literatur dan  laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian.  

 

Analisis Data  

 Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk 

menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian  ini diawali dengan 

membandingkan fakta proses produksi pia waluh dengan proses produksi  pengolahan pangan 
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sejenis. Perbandingan bertujuan untuk  mengetahui sejauh mana UMKM Geplak Waluh Bu 

Nanik sudah mengikuti atau menerapkan standarisasi sesuai dengan pengolahan pangan 

sejenis. Setelah dilakukan perbandingan maka akan diketahui aspek mana yang terjadi 

kesenjangan atau kenyataan dan harapan tidak sama. Dari situlah dapat di indentifikasi 

masalah-masalah atau gap yang menjadikan rintangan untuk memenuhi standardisasi. 

Kemudian puncak dari penelitian ini adalaha solusi, dimana peneliti memberikan alternatif 

jalan keluar sebagai pemecahan masalah yang ditemukan untuk memenuhi standardisasi.  

 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN  

DESKRIPSI UMUM USAHA  

 Profil Usaha  

Pada awal berdirinya usaha, UMKM Geplak Waluh Bu Nanik tidak langsung menjadi 

pengolahan waluh. Berikut di ungkapkan oleh “ns2” pada saat di wawancarai.  

“pada tahun 1993 kami membuat telur asin dan kacang telur, namun karena bukan 

daerah sentra itik keuntungannya sangat sedikit” (ns2).  

 

Tahun 1998 pemilik usaha melanjutkan pendidikannya di UNWHIDA Klaten di Fakultas 

Tehnologi Pertanian, seiring dengan perjalanan kuliah tercetuslah ide usaha dan hasil 

penelitian tugas akhir pemilik usaha yang sejalan. Daerah tempat tinggal pemilik usaha 

(Kecamatan Getasan) merupakan penghasil waluh yang terbilang besar.  

“dengan bermodal daerah yang melimpah buah waluh dan skripsi mendorong kami 

untuk mengembangkan usaha Olahan Waluh lalu pada tahun 2002 kami memulai 

launching produk ke pasaran” (ns1).  

 

Setelah produk geplak waluh mulai berjalan di pasaran pemilik mulai mengadakan inovasi 

dari produk-produk makanan lainnya khususnya dari olahan waluh. Hasil olahan waluh 

lainnya adalah pia waluh, sirup waluh, stik waluh dan kuaci biji buah waluh. Khusunya pia 

produk ini awalnya di adaptasi dari “bakpia” asal Yogyakarta. “bakpia” umumnya berisi 

kacang hijau, coklat, dan  keju.  
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“awalnya kami melihat bakpia isi dari daerah Yogyakarta, setelah itu kami mencoba 

dengan isian olahan waluh dan hasilnya lumayan. Pia waluh ini sekarang menjadi 

idola setelah geplak waluh” (ns2).  

 

UMKM Geplak Waluh sudah mendapat banyak piagam penghargaan yang berasal dari 

pemerintah dan swasta. Piagam sebagai inovator olahan waluh juga sudah pernah diraih, 

selain itu UMKM Geplak Waluh Bu Nanik juga beberapa kali memenangkan lomba olahan 

makanan. Saat ini pia waluh menjadi produk yang hampir setiap hari di produksi karena 

setelah geplak waluh permintaan selanjutnya pasti pia waluh yang enak dan legit.  

“kami membuat pia waluh hampir setiap hari, paling tidak satu minggu 2-3 kali. 

Kami membuat juga tergantung pesanan dan pemintaan pelanggan juga tergantung 

yang ibu suruh” (ns3).  

Tabel. 2 

Deskripsi Umum Usaha Geplak Waluh Bu Nanik 

Nama Usaha  : Geplak Waluh Bu Nanik 

Jenis Produk  : Makanan  

Nama Produk  : - Geplak Waluh  

- Pia Waluh  

- Sirup Waluh  

- Kuaci Waluh  

- Stik Waluh  

Alamat : Desa Getasan RT. 07/ I Kecamatan 

Getasan Semarang - Jawa Tengah 

50774 

Telepon / Fax : Tel : 0298-318152/ 0815-7761709 

Email : geplakwaluhbunanik@yahoo.co.id 

Website : http://geplakwaluh.wordpress.com/ 

Jenis Usaha  : Produsen 

Tahun Berdiri  : 2002  

Skala Usaha  : Kecil (50jt s/d 500jt) 

Jumlah Karyawan  : 3 Pegawai Tetap, 2 Pegawai Tidak Tetap 

Data Perizinan  : - Siup (503/354/PK/III/2008)  

- TDP (11.17.5-52.0770200111)  

- Lokasi Usaha (556/15/2003)  

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2014   

 

 

 

 

mailto:geplakwaluhbunanik@yahoo.co.id
http://geplakwaluh.wordpress.com/
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 Deskripsi Produk (Pia Waluh)  

Tabel. 3 

Deskripsi Produk Pia Waluh 

No Deskripsi Keterangan 

1 Nama  Pia Waluh  

2 Bahan Baku  Waluh, gula pasir, terigu, tepung beras ketan, santan, 

mentega, telur ayam, air  

3 Metode Pengolahan  Pemanggangan  

4 Pengemasan   Kertas makanan; cartoon boxs  

5 Penyimpanan  Suhu ruangan; tidak terkena sinar matahari langsung  

6 Distribusi  Menggunakan motor 

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2014  

Berdasarkan tabel di atas, nama pia waluh karena isi pia terbuat dari olahan buah 

waluh. Bahan baku utama adalah waluh dan bahan penolong adalah bahan untuk kulit pia 

yakni, gula pasir, terigu, tepung beras ketan, mentega, telur ayam, air. Metode pengolahan 

atau pemasakannya adalah di panggang hingga matang seperti pia pada umumnya. Pia waluh 

dikemas menggunakan cup yang terbuat dari kertas khusus untuk makanan, lalu di kemas 

kedalam kardus yang berisi 20 biji dan 10 biji. Penyimpanan pia waluh yang sudah jadi 

adalah di tempat kering dengan suhu ruangan dan tidak terkena sinar matahari langsung 

karena akan merusak rasa dari pia waluh itu sendiri. umur simpan pia waluh sekitar 15 hari / 

2 minggu. Pendistribusian pia waluh untuk sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan 

menggunakan motor untuk jarak dekat.  

 

PENGENDALIAN MUTU  

Di kutip dari Sonalia dan Hubeis (2013) yang menyatakan garis besar dari 

pengendalian mutu oleh Prawirosentono (2004) adalah bahwa pengendalian mutu dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga (3), yaitu pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu 

dalam proses pengolahan dan pengendalian mutu produk akhir.  
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PENGENDALIAN MUTU BAHAN BAKU  

Dalam pengolahan pia waluh bahan baku di bagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan 

baku utama (waluh) dan bahan baku pembantu (gula pasir, terigu, tepung beras ketan, santan,  

mentega, telur ayam, air). Untuk bahan baku utama di dapat dari petani daerah sekitar tempat 

pengolahan pia waluh, kemudian bahan baku pembantu di dapat dari satu pemasok yaitu toko 

sembako langganan kecuali air yang berasal dari tanah atau air sumur.  

“bahan baku utama pembuatan Pia Waluh kami adalah waluh yang sangat  mudah 

kami dapat, lalu bahan lainnya adalah gula, mentega, telur, dan air seperti 

pembuatan roti umumnya untuk kulit pia” (ns2 dan ns3). 

Pemeriksaan dan pengawasan bahan baku yang dilihat dari pembelian bahan baku, 

penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku dan pengeluaran bahan baku. Pada 

UMKM Geplak Waluh Bu Nanik pemeriksaan dan pengawasan bahan baku belum secara 

terpadu dilakukan. Pembelian bahan baku dalam UMKM Geplak Waluh Bu Nanik baik 

bahan baku utama atau bahan baku penolong adalah dengan cara disetorkan oleh pemasok. 

Bahan baku utama (waluh) di dapat dari setoran rutin para petani, sebagian juga diperoleh 

dari hasil tanam pemilik UMKM Geplak Waluh Bu Nanik. Bahan baku penolong berasal dari 

toko sembako langganan yang sudah di percaya oleh pemilik UMKM Geplak Waluh Bu 

Nanik.  

 “waluh kami dapat rutin dari petani yang setor kesini, tapi kadang juga kami 

menanam sendiri. bahan seperi terigu, mentega, telur dan sebagainya kami ambil 

dari toko sembako langganan di salatiga” (ns2).  

Penerimaan bahan baku, proses ini akan menentukan kualitas bahan baku yang 

dihasilkan, penerimaan bahan baku harus didampingi oleh petugas pengawasan mutu. Dalam 

UMKM Geplak Waluh Bu Nanik penerimaan bahan baku tidak ada prosedur khusus, dan 

tidak ada orang khusus yang menangani.  

 “tidak ada prosedur saat bahan baku masuk, pemeriksaan bahan baku baik atau tidak 

saat bahan akan diolah saja. Seperti waluh tahu baik atau tidak pada saat kami kupas 

untuk diolah, bahan lainnya tidak ada masalah menurut kami karena selama ini 

belum pernah terjadi masalah” (ns3).  
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Penyimpanan bahan baku, sangatlah penting khususnya teknik penyimpanan harus 

diperhatikan dengan baik karena kerusakan atau kehilangan dapat terjadi selama pada saat 

penyimpanan. Dalam UKM Geplak Waluh Bu Nanik penyimpanan bahan baku hanya ada 

beberapa prosedur yang terlihat pernah dilakukan. Misalnya, untuk bahan baku waluh yang 

teknik menyimpannya adalah waluh tidak ditaruh di lantai tanah karena akan mempercepat 

pembusukan. Untuk bahan baku lainnya penyimpanan masih belum teratur. Penyimpanan 

masih disatukan dengan dapur produksi pia waluh.  

 “kami menyimpan waluh asalkan tidak langsung di lantai tanah karena akan cepat 

busuk. Bahan lainnya tidak ada perlakuan khusus” (ns2).  

Tabel 4 

Pengendalian Mutu Bahan Baku Pia Waluh 

NO PENGADAAN STANDAR FAKTA MASALAH 

1 Bahan Baku Utama 

 - Waluh  tingkat kemasakannya 

di atas 60%, sehat dan 

fisiknya mulus (tidak 

cacat). Ciri-ciri buah 

yang tua adalah yang 

kulitnya bewarna 

kecoklatan, keras dan 

tampak kering. 

Waluh masuk tanpa 

sortir, proses sortasi 

kematangan, cacat, 

kesehatan waluh, dan 

lain-lain setelah 

bahan akan diolah. 

Waluh yang tidak 

baik baru di tidak 

lanjuti saat sudah di 

belah pada saat 

pemilihan akan 

diolah atau 

digunakan.  

Sortasi harusnya 

terjadi saat bahan 

baku diterima, 

bukan setelah 

masuk tahap 

penyimpanan seperti 

yang sudah 

dilakukan.  

2 Bahan Baku Penolong  

 - Gula  kering, tidak bau apek 

atau masam, tidak 

nampak 

adanya ampas atau 

bahan asing dan 

berwarna putih 

gula sudah 

menggunakan merk 

yg terdaftar 

bersertifikat SNI 

Tidak ada masalah 

dalam penggunaan 

gula.  

 - Terigu  Berbentuk serbuk, 

baunya normal (bebas 

dari bau asing), warna 

normal putih khas, 

tidak ada benda asing, 

kadar air max 14%.  

Terigu di peroleh 

pada toko langganan, 

merk terigu sudah 

terdaftar dan 

bersertifikat SNI.  

Tidak ada masalah 

pada penggunaan 

terigu.  

 - Mentega  Keadaan bau, rasa, 

kenampakan pada suhu 

di bawah 30
o
C normal, 

Mentega di peroleh 

pada toko langganan, 

merk terigu sudah 

Tidak ada masalah 

pada penggunaan 

mentega.  
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kadar air 10%, lemak 

susu minimum 80% 

terdaftar dan 

bersertifikat SNI 

 - Telur ayam  bersih, halus, licin, 

tidak retak, dan 

bentuknya normal. 

Putih telur harus 

bersih, kental dan 

stabil, dengan 

konsistensi seperti 

gelatin, kuning telur 

bersih dari bercak 

darah atau noda 

apapun. Di cuci saat 

akan di konsumsi.  

Telur di peroleh dari 

toko sembako  

langganan, sulit di 

pastikan standar SNI-

nya namun sebelum 

di gunakan di cek 

terlebih dahulu 

keadaannya. Telur 

tidak ada proses 

pencucian.  

Kebersihan telur, 

tidak ada pencucian 

untuk 

menghilangkan 

kotoran bagian 

cangkang luar.  

 Tepung beras 

ketan  

Bau: normal, tidak bau 

apek, warna: normal, 

rasa: normal.  

Tepung beras ketan 

di peroleh pada toko 

langganan, merk 

terigu sudah terdaftar 

dan bersertifikat SNI 

Tidak ada masalah 

dalam penggunaan 

tepung beras ketan.  

 Kelapa dan 

santan kelapa  

dipilih dari kelapa 

yang sudah tua, santan 

masih segar dan 

bersih. 

Santan selalu segar 

dan baru. Kelapa 

dipilih yang sudah 

tua.  

Tidak ada masalah 

dalam penggunaan 

kelapa dan santan.  

 - Air  tidak berwarna, tidak 

berasa, tidak berbau 

dan 

tidak mengandung zat 

yang membahayakan 

Menggunakan air 

sumur rumah  

Belum ada 

pengecekan atau uji 

yang valit tentang 

kandungan airnya.   

  Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian dan SNI, 2014 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mutu bahan baku utama (waluh) 

masih belum sesuai dengan standar yang di laksanakan, yaitu dapat dilihat dari tingkat 

kematangan dan pemeliharaan bahan baku pada saat penerimaan dan penyimpanan. 

Kemudian sebagai bahan baku utama haruslah berkualitas dengan mengutamakan kesehatan 

dari waluh tersebut. Sebagai bahan baku utama waluh yang di gunakan atau di olah tidak 

mempunyai kriteria khusus yang tetap sebagai standar. Bahan baku penolong  gula pasir, 

terigu, tepung beras ketan, mentega UMKM Geplak Waluh Bu Nanik sudah menggunakan 

merk yang memenuhi standar SNI kecuali pada telur. Kebersihan belum terlalu diutamakan 

dalam penggunaan bahan baku, hal ini dilihat dari telur yang seharusnya di bersihkan dulu 

cangkang luarnya. Selanjutnya air yang di gunakan adalah air tanah yang kenampakannya 

sudah sesuai dengan baku mutu air.  
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PENGENDALIAN MUTU PROSES PRODUKSI  

Dalam proses poduksi pia waluh di bagi menjadi dua bagian, yaitu pembuatan isi pia 

(pengupasan waluh, pencucian waluh, penghalusan, pencampuran bahan, pemasakan) dan 

pembuatan kulit pia (pencampuran bahan, pembuatan adonan, pembentukan adonan, 

pengisian adonan, pengolesan telur, pemanggangan, pendinginan, pengemasan).  

 “proses pembuatan pia waluh hampir sama dengan pembuatan bakpia isi lainnya, 

sama juga dengan membuat roti karena ada proses pemanggangan juga. Yang 

membedakan hanya proses pembuatan isiinya karena isinya dari waluh. Kalau bakpia 

kacang hijau isinya ada proses di keringkan dulu kalau waluh dimasak seperti geplak 

waluh dulu baru diisikan” (ns2).  

 

 “awalnya waluh yang dipilih yang bagus lalu dikupas dan di bersihkan. Lalu waluh 

di parut, dicampuri gula dan minyak dan langsung di masak di wajan besar, setiap 

satu kali masak kira-kira ada 12,5kg waluh. Kemudian baru membuat kulit pia dari 

adonan tepung, kulit d isi dengan isi waluh masak,  dioles telur da di panggang 

sampai matang. Baru setelah dingin diberi cup dulu baru di masukan di dalam 

kardus” (ns3).  

 

Dalam proses produksi pia waluh karyawan dapat membuat produk tanpa didampingi 

oleh pemilik. Pada awalnya karyawan diberikan arahan dalam bentuk langsung saat produksi 

selanjutnya dibiarkan tanpa didampingi lagi.  

“apabila ada karyawan baru masuk kami ajari dulu sampai bisa lalu selanjutnya 

mereka membuat produk sendiri” (ns1 dan ns2).  

 

Selain itu dalam proses produksi juga menggunakan mesin dan peralatan untuk 

mendukung proses produksi, yaitu: pisau, ember/bak, mesin parut, wajan, pengaduk/sotil, 

baskom, penggiling adonan, oven, kompor, sealer, isolasi, timbangan.  

 “peralatan yang kami gunakan adalah peratan dapur umum, sebenarnya sudah ada 

bantuan alat tapi tidak bisa kami gunakan karena sebagian rangkaiannya tidak ada. 

Tidak ada perawatan khusus untuk peralatan” (ns1).  
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Berikut diagram alir proses produksi pia waluh:  

Gambar 2  

Diagram Alir Proses Produksi Pia Waluh 

 

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2014  
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Gambar diatas menggambarkan proses pembuatan pia waluh yang dibagi menjadi dua 

tahap yaitu tahap pembuatan isi pia waluh dan tahap pembuatan kulit pia waluh. Pembuatan 

isi pia waluh di mulai dari pencucian aluh; pengupasan waluh; penghalusan atau pemarutan 

waluh; pencampuran waluh dengan gula dan minyak goreng; pemasakan waluh sampai 

matang. Pada pembuatan kulit pia yaitu terdiri atas pencampuran terigu, mentega dan air; 

bahan campuran dibuat menjadi adonan; adonan di pipihkan dan diisi dengan waluh isian pia; 

dibentuk bulat atau dibulatkan; pengolesan dengan kuning telur; pemanggangan 

menggunakan oven; didinginkan; dikemas.  

Hal yang kedua adalah pengendalian proses produksi yang meliputi mesin, tenaga 

kerja, dan fasilitas lain yang dipakai dalam proses produksi yang juga diawasi sesuai dengan 

standar kebutuhan. Berikut ini adalah daftar mesin dan peratan yang digunakan dan terdapat 

pada UMKM Geplak Waluh Bu Nanik: 

Tabel. 5 

Mesin dan Peralatan yang Digunakan 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Pisau  Untuk pengupas waluh dan pemotong adonan kulit pia  

2 Ember / bak  Sebagai wadah untuk menampung waluh setelah cuci  

3 Mesin parut Untuk menghaluskan waluh  

4 Pengaduk/sotil  Untuk mengaduk saat memasak waluh 

5 Wajan  Untuk memasak waluh  

6 Baskom  Sebagai wadah pencampuran pengaduk adonan 

7 Penggiling adonan  Sebagai pemipih adonan kulit pia  

8 Oven  Sebagai pemanggang untuk mematangkan pia 

9 Kompor  Sebagai alat pemanas oven / pemanggang 

10 Isolasi  Perekat karton box  

11 Timbangan  Pengukur bahan baku yang digunakan, timbangan harus sudah di 

kalibrasi 

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2014  

Mesin yang digunakan dalam proses produksi pia waluh belum benar-benar lengkap. 

Ada mesin pengaduk hasil kerjasama UMKM Geplak Waluh Bu Nanik dengan salah satu 
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Universitas namun tidak bisa digunakan lagi karena sebagian kerangka dibawa oleh pihak 

universitas. Dalam proses produksi pia waluh jenis mesin yang digunakan adalah mesin parut 

selain itu adalah peratan memasak biasa. Dalam perawatannya mesin yang digunakan belum 

maksimal terutama dalam perawatan kebersihan. Peralatan yang digunakan juga tidak ada 

perlakuan khusus. Kebersihan mesin dan peratan ini tidak terlalu diperhatikan, pembersihan 

tidak dilakukan secara rutin atau berkala.  

 “kalau mesin yang ada hanya mesin parut, ada mesin pmgaduk tapi tidak bisa 

digunakan. Tidak ada perawatan khusus cuma di kasih oli misal macet” (ns3).  

Pengendalian mutu selanjutnya adalah tenaga kerja dalam proses produksi pia 

UMKM Geplak Waluh Bu Nanik adalah karyawan yang sehari-hari bekerja di bagian 

produksi. Kaitannya dalam standar kualitas mutu adalah dimana karyawan sudah melakukan 

atau belum melakukan prosedur yang seharusnya dalam proses produksi. Terutama dalam hal 

kebersihan, kebersihan bukan hanya kebersihan diri sendiri melainkan juga bagaimana tenaga 

kerja atau karyawan menjaga kebersihan lingkungan tempat produksi.  Dalam UMKM 

Geplak Waluh Bu Nanik tenaga kerja belum sepenuhnya memperhatikan kebersihan, dilihat 

dari kebersihan diri tenaga kerja. Belum ada kesadaran memakai alat pelindung untuk 

menjaga kebersihan misalnya sarung tangan untuk proses produksi. Selanjutnya karyawan 

kurang menjaga kebersihan lingkungan tempat produksi adalah dilihat dari kebersihan tempat 

itu sendiri. Pada saat produksi misal ada bahan yang jatuh dan berserakan tidak cepat di 

tangani. Hal tersebut akan mengotori baik tempat produksi juga bahan bakunya.  

“kami merasa tidak telalu penting memakai sarung tangan, celemek dan yang lainnya 

karena kami rasa malah menambah ribet pekerjaan. Kami membersihkan tempat 

kerja selayaknya menurut kami karena kami rasa itu bukan tanggung jawab kami” 

(ns3).  

Tabel 6 

Pengendalian Mutu Proses Produksi Isi Pia Waluh 

NO PENGADAAN STANDAR FAKTA MASALAH 
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1 - Pengupasan 

waluh  

Pengupasan 

dilakukan untuk 

meghilangkan kulit 

luar. 

Waluh di kupas kulit 

luarnya lalu bila ada 

cacat langsung di 

buang 

Tidak ada masalah 

dalam proses 

pengupasan.  

2 - Penimbangan 

waluh.  

Alat timbangan 

bersih dan kalibrasi 

normal. 

Diberi alas plastik 

setiap menimbang 

waluh. Timbangan 

normal dan di cek 

berkala.  

Tidak ada masalah 

dalam proses 

penimbangan.  

3 - Pencucian  Pencucian dilakukan 

sampai bersih agar 

menghilangkan sisa 

pestisida  Kemudian 

ditiriskan. Pencucian 

sebaiknya dengan air 

mengalir. 

pencucian di lakukan 

dalam ember besar 

tanpa di gosok satu 

persatu kadang masih 

kurang bersih.  

Kebersihan pada 

tahap awal atau 

pencucian kurang di 

perhatikan.  

4 - Penghalusan  Waluh di haluskan 

hingga halus dan dan 

pastikan tidak ada 

benda asing masuk. 

Alat penghalus/parut 

di bersihkan secara 

rutin sebelum an 

sesudah digunakan.  

Waluh halus tapi 

ember tempat waluh 

sama dengan ember 

pencucian . alat parut 

jarang di bersihkan.  

Tidak ada 

pengkhususan 

dalam penggunaan 

peralatan. Peralatan 

tidak higienis.  

5 - Pencampuran 

(gula, santan, 

tepung beras 

ketan)  

Bahan campuran 

bersertifikat SNI. 

Wadah pencampur 

bersih dan khusus.  

Merk yang digunakan 

adalah merk yang 

bersertifikat SNI. 

Wadah pencampur 

menggunakan wajan 

besar yang bersih dan 

khusus di gunakan 

untuk mencampur 

bahan dan memasak 

waluh hingga matang.  

Tidak ada masalah 

dalam bahan 

campuran dan 

wadah yang 

digunakan.  

6 - Pemasakan  Pemasakan hingga 

matang mengental, 

perhatikan tingkat 

api tidak gosong.  

Pemasakan 3-4jam 

hingga waluh menjadi 

seperti jenang kental 

dan matang. Tidak 

gosong dan menempel 

pada wajan.  

Tidak ada masalah 

dalam proses 

pemasakan.  

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2014  

Berdasarkan tabel di atas, masalah dalam pembuatan isi pia waluh terdapat pada 

pencucian waluh setelah di kupas dan penghalusan atau pemarutan waluh. Pada saat 

pencucian waluh, cara pencucian tidak menggunakan air yang mengalir. Pencucian yang baik 

menurut standar adalah dengan air yang mengalir atau dengan pembilasan berulang namun 

pada proses pencucian waluh tidak. Lalu masalah yang kedua terdapat pada wadah hasil 
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parutan waluh yang sama dengan ember pencucian. Wadah hasil parutan di pisah melainkan 

sama hanya bergantian dalam pemakaiannya.  

 

 

 

Tabel 7 

Pengendalian Mutu Proses Produksi Kulit Pia dan Pia Waluh 

NO PENGADAAN STANDAR FAKTA MASALAH 

1 - Penakaran dan 

penimbangan 

bahan baku  

Alat timbangan 

bersih dan kalibrasi 

normal.  

Diberi alas plastik 

setiap menimbang 

waluh. Timbangan 

normal dan di cek 

berkala. 

Tidak ada masalah 

dalam proses 

penimbangan.  

2 - Pencampuran 

bahan yang sudah 

ditakar/di timbang 

(terigu, mentega, 

air)  

Pastikan bahan 

campuran 

bersertifikat atau 

sesuai standar . 

Baskom pencampur 

bebas kotoran.  

Merk bahan campuran 

bersertifikat. Tempat 

pencampuran baskom 

bersih tapi tidak 

khusus untuk 

mencampur bahan 

adonan. Dalam proses 

penakarn 

menggunakan alas 

plastik agar tidak 

kotor.  

Wadah pencampur 

adonan tidak 

khsusus untuk 

mencampur namun 

digunakan juga 

untuk aktifitas 

lainnya.   

3 - Adonan  Adonan kalis tidak 

menggumpal 

pengadukan 

memakai tangan 

harus memakai 

sarung tangan agar 

bersih.  

Tidak ada kepastian 

seperti apa adonan.  

Tidak ada tingkatan 

kriteia  yang pasti 

dalam pembuatan 

adonan, kebersihan 

tidak dijaga tidak 

memakai sarung 

tangan.  

4 - Pembentukan dan 

pengisian  

Pembentukan adonan 

di atas meja 

keramik/marmer 

yang bersih dan 

higienis. Pekerja 

memakai sarung 

tangan.  

Meja menggunakan 

keramik namun meja 

yang digunakan  tidak 

khusus hanya untuk 

pembentukan adonan  

melainkan  tempat 

kompor yang tidak 

terpakai.  

Tidak tersedia 

tempat khusus 

proses pembentukan 

dan pengisian yang 

dijamin 

kebersihannya. 

Tidak di perhatikan 

kebersihan karena 

tidak memakai 

sarung tangan.  

5 - Pengolesan  Alat oles yang bersih 

saat di pakai serta 

bahan oles (telur) 

sesuai standar  

Kuas pengoles di cuci 

sebelum di pakai dan 

tidak di pakai untuk 

kegiatan lain 

Tidak ada masalah 

dalam proses 

pengolesan telur.  



28 
 

6 - Pemanggangan  Pemanggangan 

dengan suhu 180
ᵒ
C-

200
ᵒ
C selama 15-20 

menit dan di bolak-

balik.  

Suhu panas oven tidak 

dapat di ketaui karena 

oven yg di gigunakan 

rusak pengukur 

suhunya. Setiap 

beberapa lama dicek 

kematangan dan 

dibolak-balikan.  

Tidak ada kepastian 

ukuran suhu yang 

tepat.  

7 - Pendinginan  Didiamkan beberapa 

saat hingga dingin 

(2-3 jam) lalu 

dikemas. 

Pendinginan tidak 

teratur waktu bisa 

sampai 1 hari baru 

kemas.  

Tidak konsisten 

dalam proses 

pendinginan yang 

terlalu lama, dapat 

mengakibatkan 

kontaminasi benda 

asing.  

8 - Pengemasan  Pengemasan 

menggunakan bahan 

yang aman bagi 

makanan. 

Menggunakan box 

karton anti minyak 

khusus makanan.   

Tidak ada masalah 

dalam proses 

pengemasan.  

 Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2014 ; Susiwi, 2009 

Berdasarkan tabel di atas, masalah terdapat pada proses pencampuran bahan baku, 

pembuatan adonan, pembentukan dan pengisian, pemanggangan, yang terakhir pendinginan. 

Pada proses pencampuran bahan adonan masalah sama halnya dengan yg sebelumnya yaitu 

penggunaan baskom yang tidak khusus dan tetap. Jadi baskom ada beberapa namun tidak ada 

pembedaan atau pengkhususan dalam pengguaannya. Dalam pembuatan adonan kulit pia 

tidak ada kriteria tingkatan adonan. Adonan di campur dan aduk menjadi satu sampai semua 

rata dan mengental (kalis), tingkatan kalis ini lah yang tidak di perhatikan, lalu ditambah lagi 

tidak menggunakan sarung tangan dalam prosesnya. Dalam pembentukan dan pengisian kulit 

pia tempat pembentukan dan pengisian kulit pia masih belum terjamin kebersihannya karena 

terdapat di sebelah kompor. Dalam proses pengisian dan pembentukan juga tidak memakai 

sarung tangan. Selanjutnya masalah terdapat pada oven pemanggang pia waluh yang 

pengukur suhunya sudah rusak dan belum di perbaiki atau diganti. Tidak adanya pengukur 

suhu maka suhu oven tidak adpat di pastikan sesuai standar. Yang terakhir dalam proses 

produksi pia waluh masalah terdapat pada konsistensi lama waktu untuk mendinginkan pia 

waluh setelah matang, tidak ada pengaturan waktu yang pasti.  
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PENGENDALIAN MUTU PRODUK AKHIR  

Hal ketiga dalam pengendalian mutu adalah pengendalian mutu produk akhir, yaitu 

merupakan pemeriksaan atas produk sebagai hasil proses pembuatan. Pengendalian mutu 

pada produk akhir juga berkaitan dengan penanganan produk akhir sampai ke tangan 

konsumen.  Dalam proses produksi pia waluh UMKM  Geplak Waluh Bu Nanik produk 

akhirnya berupa pia waluh matang dan siap di konsumsi. Pia waluh sebagai hasil produk 

akhir harus memiliki kriteria-kriteria yang baik sebelum dijual kepada konsumen. Misalkan, 

rasanya normal khas pia waluh dan rasa juga harus konsisten atau sama setiap produksi.  

Penelitian ini membandingkan kenampakan Pia Waluh dengan Bakpia Kacang Hijau 

dan Roti sebagai produk pembanding. Bakpia kacang hijau dipilih karena dari segi tekstur 

dan kenampakan sama, dan roti di pilih karena definisi roti sesuai dengan Pia Waluh. Roti 

berdasarkan, Standar Nasional Indonesia (SNI) mendefenisikan roti sebagai produk yang 

diperoleh dari adonan tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti yang di panggang, 

dengan atau penambahan bahan makanan lain dan bahan makanan yang di izinkan.  

“menurut kami pia yang hasilnya baik itu yang tidak gosong dan bantet, sebisa 

mungkin setelah dingin langsung di kemas” (ns2).  

Berikut adalah  perbandingan standar dilihat dari keadaan produk akhir:  

Tabel 7 

Pengendalian Mutu Produk Akhir Pia Waluh 

No. KEADAAN 

BAKPIA 

KACANG 

HIJAU 

ROTI PIA WALUH MASALAH 

1 Kenampakan Normal, warna 

kekuningan, 

tidak berjamur.   

Normal tidak 

berjamur.  

Keadaan  selalu 

baru pada saat 

sebelum di 

kemas dan tidak 

berjamur.  

Tidak ada 

masalah pada 

kenampakan  

2 Bau Normal.   Normal.   Normal khas pia 

waluh.  

Tidak ada 

masalah pada 

bau.  

3 Rasa  Normal, khas 

kacang hijau.  

Normal.  Normal khas 

waluh.  

Tidak ada 

masalah pada 

rasa.  

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian; SNI No. 01-3840-1995; SNI 01-4291-1996, 2014 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa mutu pia waluh sesuai dengan 

standar bakpia kacang hijau dan roti. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan produk akhir 

yang sesuai dengan standar mutu bakpia kacang hijau dan roti menurut SNI, yaitu dilihat dari 

keadaan kriteria uji kenampakan, bau, dan rasa yang normal.  

 

MASALAH  DAN SOLUSI PADA UMKM GEPLAK WALUH BU NANIK  

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, dapat dilihat beberapa masalah yang timbul 

khususnya dalam pengendalian mutu dalam proses produksi pia waluh pada UMKM Geplak 

Waluh Bu Nanik.  

“kami merasa memang belum sempurna dalam proses produksi pia waluh, ada 

beberapa masalah menurut kami yang membutuhkan solusi yang tepat” (ns2).  

 

Masalah dan Solusi Pengendalian Mutu Bahan Baku  

Dari dua jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pia waluh, terdapat 

masalah yang muncul yang diakibatkan oleh keterbatasan dari pihak UMK Geplak Waluh Bu 

Nanik.  

“waluh yang kami gunakan asal saja kami terima mungkin itu masalahnya karena 

tidak di periksa dulu jadi kadang kami membuang waluh karena sudah busuk sebelum 

diolah” (ns3).  
Tabel 8 

Masalah dan Solusi Bahan Baku  pada UMKM Geplak Waluh Bu Nanik 

NO MASALAH SOLUSI 

1. Bahan baku utama (waluh), tidak 

adanya sortasi pemilihan waluh pada 

saat penerimaan waluh.  

Pemilihan kualitas pertama pada bahan baku adalah pada 

saat bahan baku diterima dari pemasok. Maka seharusnya 

ada proses pemilihan atau sortasi dalam menerima bahan 

baku waluh. Jika di perlukan maka sebaiknya ada 

seseorang yang khusus berpengalaman yang mengetahui 

spesifikasi waluh yang baik dan bagus untuk menrima dan 

menyeleksi waluh-waluh yang diterima.  

2. Bahan baku penolong (telur), kurang 

memperhatikan kebersihan telur.  

Telur yang didapat sebagian besar tidak bersih dan 

bercampur dengan kotoran. Sebaiknya sebelum telur 

digunakan atau  dikonsumsi ada penccucian terlebih 

dahulu. Telur yang tidak di cuci pada saat di pegang 

kotoran akan menempel juga ditangan. Maka akan lebih 
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baik telur tersebut dicuci terlebih dulu.  

3. Kriteria kesesuain air yang digunakan  Air yang digunakan berasal dari air sumur rumah. Dalam 

kenyataan air kenampakan air sesuai dengan standar SNI 

namun baku mutu tentang cemaran belum dapat 

dipastikan maka dari itu air yang ada harus dites di 

laboratorium untuk memastikan kadar cemaran dan 

kandungan yang pasti.  

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2014  

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi dalam 

proses produksi pia waluh berkaitan dengan bahan baku adalah pada pemeriksaan dan sortasi pada 

penerimaan waluh maka solusi konkritnya adalah harus dilakukan pemeriksaan dan sortasi itu sendiri 

oleh orang yang berpengalaman dan tahu agar tidak ada pihak yang dirugikan pada akhirnya.  

Masalah dan Solusi Pengendalian Mutu Proses Produksi   

Proses produksi pia yang dibagi menjadi dua tahap, didalamnya terdapat beberapa 

masalah teknis sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterbatasan dari pihak 

UMKM Geplak Waluh Bu nanik.  

“dalam pembuatan pia mungkin peralatan yang kami punya perlu diperbaharui, 

karena mungkin untuk membuat pia dalam jumlah tertentu sekarang kurang 

memadahi” (ns2 dan ns3).  
Tabel 9 

Masalah dan Solusi Proses Produksi  pada UMKM Geplak Waluh Bu Nanik 

NO MASALAH SOLUSI 

1. Pencucian kupasan waluh tidak di perhatikan.  Proses pencucian yang baik adalah pada air 

yang mengalir. Misalkan menggunakan wadah 

atau ember maka sebaiknya oleh pencuci 

proses pencucian diulangi beberapa kali agar 

kotoran tidak mengendap.  

2. Pemisahan peralatan pada setiap proses, tidak 

ada pemisahan ember untuk mencuci dan 

ember hasil parutan waluh.  

Peralatan khususnya ember seharusnya di 

pisah dan secara tetap di gunakan untuk hal 

yang sama. Ember untuk mecuci waluh tidak 

boleh digunakan untuk menampung waluh 

yang sudah halus selesai di parut, hal ini akan 

mengurangi kebesihan maka sudah seharusnya 

ada beberapa ember digunakan untuk masing-

masing proses.  

3. Tidak ada pemisahan wadah atau baskom 

untuk mencampur adonan kulit pia.  

Baskom atau wadah pencampur ini juga 

seharusnya dipisahkan penggunaannya.  

4. Tidak ada kepastian pengentalan atau tingkat 

kalis adonan kulit pia.  

Sebaiknya di buat standar misal dengan waktu, 

jadi harus berapa lama waktu yang di 

butuhkan untuk mengentalkan adonan 
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tersebut. Atau sampai seberapa kenyal adonan 

harusnya diaduk dan diuleni.  

5. Tidak memakai sarung tangan saat mengaduk 

adonan dan membentuk adonan kulit pia dan 

tempat yang di gunakan.  

Kebersihan adalah yang yang mutlak terutama 

untuk tangan bagian tubuh pertama untuk 

menyentuh. Sarung tangan harus digunakan 

pada saat proses produksi karena pada 

pembentukan adonan kulit pia secara manual 

dan langsung menggunakan tangan. Maka 

karyawan harus tahu bahaya dan manfaat 

menggunakan sarung tangan. Selanjutnya 

untuk tempat yang digunakan karena 

beriringan dengan kompor seaiknya di buat 

tempat atau meja khusus agar kebersihan kulit 

pia terjamin.   

6. Tidak ada kepastian suhu panas pemanggang 

yang digunakan.  

Suhu yang tepat adalah 180
ᵒ
-200

ᵒ
, apabila oven 

atau pemanggang rusak harus segera di 

perbaiki agar suhu bisa tetap terkontrol dan 

konsisten kematangannya. Selanjutnya 

karyawan sebagai orang yang terlibat langsung 

harusnya paham akan standar suhu tersebut.  

7. Tidak ada konsistensi waktu pendinginan pia 

waluh.  

Penetapan waktu pendinginan serta 

pengetahuan akan proses pendinginan apabila 

sudah di ketahui oleh pemilik maka karyawan 

juga harus di arahkan, misalkan setelah 2 jam 

pia waluh matang harus segera dikemas.  

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2014  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemberian solusi konkrit seperti pada 

pencucian menggunakan air mengalir atau pembilasan berulang. Dengan demikian solusi 

yang diberikan dapat dipahami secara jelas.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan di UMKM Geplak Waluh Bu Nanik 

tentang Analisis Proses Produksi Pia Waluh Melalui Standar Mutu Pangan UMKM Geplak 

Waluh Bu Nanik, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:  

1. UMKM Geplak Waluh Bu Nanik belum menerapkan standardisasi dalam proses 

produksi pia waluh, hal tersebut dilihat dari fakta yang terjadi belum sepenuhnya 

sesuai dengan standar pengolahan pangan sejenis.  



33 
 

2. Masalah yang muncul berkaitan dengan penerapan standardisasi terdapat pada bahan 

baku dan proses produksi. sedangkan dalam mutu produk akhir tidak terdapat masalah 

dengan kata lain sesuai dengan pembanding yaitu bakpia kacang hijau dan roti isi.  

3. Pada bahan baku masalah yang terdapat pada krteria waluh yang dipilih dan 

kebersihan telur sebelum digunakan atau diolah.  

4. Pada proses produksi masalah terdapat pada, [1] pencucian waluh yang kurang bersih, 

[2] penghalusan yang wadah atau embernya sama dengan proses pencucian, [3] 

pencampuran bahan adonan yang wadahnya sama atau tidak khusus, [4] adonan yang 

tidak ada kriteria tingkat kalisnya, [5] pembentukan dan pengisian kulit waluh yang 

tidak memakai sarung tangan dan tempat pembentukan dan pengisian yang bercampur 

dengan kompor, [6] pemanggangan yang suhu ovennya tidak dapat diatur, [7] 

pendinginan yang tidak ada konsistensi lama waktunya.  

5. Setiap masalah yang muncul tersebut mempunyai dasar yang berbeda-beda, pada 

kriteria waluh karena ketidaktahuan kriteria yang pasti yang digunakan; pada 

kebersihan telur katena ketidaktahuan bahaya dari kotoran yang menempel; pada 

masalah pencucian di dasarkan pada ketidaktahuan pencucian yang baik dan benar; 

pada masalah penghalusan dan pencampuran karena keterbatasan peralatan yang ada 

yaitu ember penampung dan baskom pencampuran; pada adonan karena 

ketidaktahuan karyawan akan kriterianya; pada pembentukan dan pengisin kulit 

karena ketidak tahuan karyawan akan kegunaan jika memakai sarung tangan dan 

keterbatasan tempat pembentukan dan pengisian sehingga harus di beriringan dengan 

kompor; pada pemanggangan adalah karena keterbatasan alat panggang yang tersedia; 

yang terakhir pada pendinginan adalah ketidaktahuan standar pendinginan sebelum 

dikemas oleh karyawan juga oleh pemilik.  
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6. Dasar dari solusi masalah yang diberikan dapat dipilah menjadi dua yaitu berdasarkan 

ketidaktahuan dan keterbatasan. Maka masalah yang berdasarkan ketidaktahuan 

(pengetahuan, manfaat, standardisasi dll) dalam proses produksi sudah selayaknya di 

arahkan dan sosialisasikan dari pihak pemilik pada karyawannya. Lalu masalah yang 

pada dasarnya keterbatasan (sarana, prasarana, mesin dan perlatan dll) akan lebih baik 

untuk diadakan atau disediakan dan dipilah sesuai dengan kegunaannya.  

7. Proses produksi tidak hanya berhubungan dengan produk itu sendiri, proses produksi 

khususnya dalam kewirausahaan mencakup semua aspek dalam usaha. Sumber daya 

manusia, pengetahuan standar, dan aspek-aspek lainnya juga dapat menentukan hasil 

dan perkembangan dari sebuah produk. karyawan sebagai sumber daya manusia tidak 

akan bisa berjalan sendiri tanpa arahan atau pedoman yang jelas dari pemilik usaha. 

Pedoman tersebut akan lebih jelas lagi apabila di bentuk atau di tetapkan menjadi 

sebuah standar khususnya dalam proses produksi. Standar akan menentukan mutu 

yang dihasilkan dari produk tersebut.  

 

Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian berupa perbandingan pada 

pengendalian mutu produk akhir hanya pada kriteria uji keadaan, belum ada kriteria uji 

lanjutan misalnya kadar air, cemaran timbal, benda asing dll. Pada penelitian ini juga belum 

mengkaji lebih dalam tentang peran pemerintah berkaitan dengan penetapan standar pada 

UMK. Karena keterbatasan waktu dan tenaga peneliti maka hal tersebut tidak dapat diteliti.   

 

Saran  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas  dan dalam penelitian Analisis 

Proses Produksi Pia Waluh Melalui Standar Mutu Pangan UMKM Geplak Waluh Bu Nanik   

pada UMK Geplak Waluh Bu Nanik, dikemukakan beberapa saran.  

1. Bagi UMKM Geplak Waluh Bu Nanik  

 Berkaitan dengan bahan baku utama yang bermasalah dengan kriterianya maka 

UMKM Geplak Waluh Bu Nanik setidaknya menugaskan sesorang untuk secara 

berkala mengontrol persediaan waluh yang sesuai dengan kriteria. Berkaitan 

dengan kriteria ada baiknya UMKM Geplak Waluh Bu Nanik bekerja sama 

dengan pihak penyuplai atau petani untuk menyetorkan waluh yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kriteria yang di gunakan dalam proses produksi pia waluh.  

 Memahami standar-standar yang terstruktur berkaitan dengan bahan baku, proses 

produksi, dan mutu produk akhir. Dalam memahami UMKM Geplak Waluh Bu 

Nanik perlu bekerjasama dengan instansi atau lembaga yang berkaitan. Salah satu 

contohnya bekerjasama dengan lembaga universitas yang secara pasti dan 

terperinci dapat mengarahkan usaha pada proses standardisasi yang benar dan 

terpadu. Karena memahami saja tidak akan cukup maka standar tersebut 

sebaiknya diaplikasikan dan diberitahukan atau disosialisasikan pada karyawan 

oleh pemilik.  

 Dalam proses produksi dibuat ketetapan standar mulai dari awal poses pencucian 

dan penanganan waluh; kebersihan bahan baku, mesin dan, alat yang di gunakan; 

sampai pada pia waluh yang sampai tangan konsumen. Standar tersebut akan 

menjadi panduan prosedur bagi karyawan untuk melakukan proses produksi dan 

dapat mejaga mutu pia waluh tetap konsisten.  

 UMKM Geplak Waluh Bu Nanik selain pemilik yang mengerti usaha maka harus 

didukung juga dengan sumber daya manusia yang pada dasarnya mampu dan mau 
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mengikuti pengarahan yang lebih baik khususnya berkaitan dengan penerapan 

standar dalam proses produksi pia waluh. Selain itu UMKM Geplak Waluh Bu 

Nanik dapat meminta tanggapan konsumen yang membeli pia waluh untuk 

meningkatkan dan memperbaiki mutu dari pia waluh apabila terjadi ketidak 

sesuaian.  

2. Bagi pemerintah di bidang terkait   

 Mengingat penyebaran buah waluh di Indonesia yang cukup banyak, sebaiknya 

pemerintah mengeluarkan standar kualitas dan kriteria waluh yang baik dan aman 

untuk di konsumsi. Hal tersebut akan sangat berguna bagi petani, penjual, dan 

usaha yang memanfaatkan waluh sebagai sumber penghasilan.  

 Membantu pelaku usaha secara terpadu membuat standar proses produksi yang 

mereka miliki, yang dituangkan dalam bentuk narasi sebagai pedoman untuk 

karyawan sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan produksi. Proses 

tersebut akan lebih mendorong UMKM untuk mencapai standar yang lebih baik 

bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mencapai standar SNI.  
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