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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Daya saing perusahaan dan organisasi semakin ketat pada era 

globalisasi dan liberalisasi  pangan,  sehingga  kelangsungan  organisasi  atau  

perusahaan  sangat bergantung  pada  kemampuan  untuk  memberikan  respon  

terhadap  perubahan–perubahan. Umumnya  perubahan  yang  terjadi  berupa  

peningkatan  kualitas,  perubahan dapat disebabkan oleh berbagai kekuatan, 

baik bersifat internal maupun eksternal. 

Didalam dunia perikanan kualitas merupakan faktor penting agar proses 

bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, manager produksi harus mempunyai 

perencanaan yang baik agar mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang 

terjamin dan baik. Kualitas yang baik di dalam perusahaan  dipengaruhi oleh 

manusia dan mesin karena pada hal ini langsung berhubungan dengan produk 

atau output yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian 

kualitas harus dijalankan dengan baik agar dapat mengefektifkan produktifitas 

suatu perusahaan.  

Crosby (1979:58), bahwa kualitas adalah conformance to requirement, 

yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki 

kualitas apa bila sesuai dengan standar kualitas yang di tentukan. Standar 

kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.  
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Pentingnya kualitas dapat dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut 

manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Dilihat dari sudut 

operasional, kualitas produk merupakan salah satu kebikjakan penting dalam 

meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada 

konsumen melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari 

pesaing. Dilihat dari sudut manajemen pemasaran, kualitas produk merupakan 

salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran (marketing mix), yaitu produk, 

harga, promosi, dan saluran distribusi. Oleh karena itu, Pengendalian kualitas 

harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kualitas produk tersebut agar 

dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar 

perusahaan.  

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan yang 

berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah, sehingga 

kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Perubahan produk 

tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, 

perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan 

agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen (Garvin dan 

Davis 1994)  

Suatu perusahaan dikatakan berkualitas bila perusahaan tersebut 

mempunyai sistem produksi yang baik dengan proses terkendali. Melalui 

pengendalian kualitas (quality control) diharapkan bahwa perusahaan dapat 
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meningkatkan efektifitas pengendalian dalam mencegah terjadinya produk 

cacat (defect prevention), sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan dari 

segi material maupun tenaga kerja yang akhirnya dapat meningkatkan 

produktifitas .Salah satunya di bidang perikanan yang dituntut untuk 

meningkatkan kualitasnya di sektor ekspor impor.  

Perikanan  merupakan suatu  kegiatan  perekonomian  yang  

memanfaatkan  sumber  daya  alam  perikanan  dengan  menggunakan  ilmu  

pengetahuan  dan  teknologi  untuk  kesejahteraan  manusia  dengan  

mengoptimalkan  dan  memelihara  produktivitas  sumber  daya  perikanan  dan  

kelestarian  lingkungan.  Salah  satu komoditas perikanan Indonesia  yang 

sampai  sekarang  masih  menjadi primadona adalah udang. Udang  merupakan 

salah  satru sumber daya  hayati  laut yang  tersedia  hampir  di  seluruh  

perairan  Indonesia  dan  merupakan  salah  satu komoditas  ekspor  andalan  

dari  sub  sector  perikanan.  

Kebutuhan pasar AS untuk udang dan produk ikan sangat tinggi. US 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyatakan 

bahwa lebih dari 90 persen udang dan produk ikan di AS diisi melalui impor 

dan tren konsumsinya meningkat. The US Food and Drug Administration 

(FDA) dan US Environmental Protection Agency (EPA) melakukan imbauan 

kepada masyarakat AS untuk lebih mengonsumsi ikan, terutama untuk ibu 

menyusui, ibu hamil, dan anak-anak. Berdasarkan data perdagangan 

pemerintah Amerika Serikat (AS) Maret 2015, Indonesia mencetak rekor 

sebagai penguasa ekspor udang ke AS dengan nilai US$ 93,5 juta atau 
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mendominasi dengan menguasai pangsa pasar sebesar 22,7 persen (Sumber : 

Liputan6.com) 

Seperti industri PT BMI (Bumi Menara Internusa) Malang merupakan 

industri dalam pembekuan udang. Pada dasarnya industri ini beroperasi untuk 

mengendalikan kualitas udang beku. Udang beku yang dibuat ada tiga macam 

diantaranya udang laut (seacought), udang sungai (river), udang 

tambak/budidaya. Pembekuan udang ini meliputi pembersihan bahan baku dan 

beberapa proses sampai pembekuan udang. 

Industri ini memerlukan pengendalian kualitas agar produk yang 

dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Dalam proses pembekuan udang 

ini masih terdapat kekurangan dan kerusakan dari produk yang dihasilkan 

antara lain : 
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Tabel 1.1 

Total produksi dan data kerusakan pada bulan Oktober 2015  

PT.BMI  

 

Tanggal Jumlah 

Produksi 

(kg) 

Jenis Kerusakan Jumlah 

Kerusakan Warna Ruas Kulit Noda Bentuk  Penyusutan 

1 11.000 4 5 6 1 6 7 29 
2 11.500 8 5 9 8 4 4 38 
3 13.750 4 7 5 8 6 3 33 
4 12.250 9 3 6 7 4 9 38 
5 10.500 2 4 1 4 3 4 18 
6 11.000 5 9 7 9 3 7 40 
7 13.750 9 7 4 6 2 8 36 
8 14.000 2 3 4 3 6 4 22 
9 13.750 4 2 8 3 7 2 26 

10 12.000 5 7 2 4 2 2 22 
11 14.000 2 7 5 3 3 4 24 
12 11.000 5 2 3 5 2 2 19 
13 11.500 7 2 2 5 2 3 21 
14 12.000 4 4 6 5 3 2 24 
15 12.000 5 3 7 5 5 1 26 
16 13.750 4 9 9 7 4 3 36 
17 11.500 4 9 4 3 4 6 30 
18 14.000 7 4   7 5 9 3 35 
19 11.000 3 5 1 8 8 1 26 
20 14.000 9 5 2 4 4 4 28 
21 11.500 1 3 7 1 6 2 20 
22 13.750 8 8 2 2 5 5 30 
23 12.000 3 6 2 3 4 2 20 
24 11.500 2 5 8 8 2 4 29 
25 13.750 2 6 5 4 8 5 30 
26 11.500 2 9 9 4 6 8 38 
27 11.000 8 1 5 9 6 9 38 
28 12.000 9 9 7   6 2 1 34 
29 11.500 8 3 3 5 1 7 27 
30 12.000 3 5 1 5 3 2 19 

Sumber ; PT. BMI 

Kendala prusahaan ini ditunjang dari faktor primer yaitu disebabkan 

dari manusia, metode, mesin dan material. Dari faktor primer itu dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian yang disebut faktor skunder yaitu mempengaruhi 
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penyebab dari faktor primer dan tersier. Dan tersier ini merupakan faktor yang 

mempengaruhi penyebab faktor sekunder juga merupakan faktor akhir untuk 

mengetahui penyebab yang terjadi. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengendalian Kualitas Udang Beku Pada PT BMI ( Bumi 

Menara Internusa) Malang “ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :  

1. Apa penyebab primer, sekunder dan tersier dari kerusakan udang beku 

pada PT BMI (Bumi Menara Internusa) Malang ? 

2. Bagaimana penanganan yang harus dilakukan pada PT BMI (Bumi 

Menara Internusa) Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyebab primer, sekunder dan tersier dari kerusakan 

udang beku pada PT BMI (Bumi Menara Internusa) Malang ? 

2. Untuk mengetahui penanganan yang harus dilakukan pada PT BMI (Bumi 

Menara Internusa) Malang.  
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D. Batasan Penelitian 

Batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok masalah 

yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, atau agar 

penelitian terfokus pada tujuan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap pengendalian kualitas yang 

meliputi input, proses, dan output pada PT BMI Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menjadi 

sebagai pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan menentukan 

strategi pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang 

akan datang sebagai upaya bagi peningkatan kualitas produksi menjadi lebih 

baik lagi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi sumber informasi 

mengenai pengendalian kualitas, dan dapat dipergunakan sebagai bahan 

referensi untuk peneliti selanjutnya. 

 

 


