
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

   Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

globalisasi bisnis serta pertumbuhan ekonomi dunia adalah makin meningkatnya 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya 

kesadaran manusia akan kualitas produk pangan dan dampaknya bagi kesehatan.  

Pada gilirannya, kesadaran ini melahirkan tuntutan terhadap jaminan keamanan 

dan mutu atas makanan yang akan dikonsumsi. 

 Bertitik tolak dari tuntutan tersebut maka negara-negara pengimpor produk 

makanan terutama produk pangan yang termasuk dalam produk cepat busuk 

(perishable product) cenderung memperketat peraturan mengenai sistem 

pengawasan manajemen mutu.  Beberapa sistem telah dikembangkan untuk 

melindungi konsumen seperti QMP (Quality Management Program) atau 

sekarang lebih populer disebut ‘HACCP-Plus’ yang dikembangkan oleh Canada, 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) yang dikembangkan oleh 

Amerika Serikat (USA), Own-Health Check  Sistem yang dikembangkan oleh Uni 

Eropa (UE) dan peraturan-peraturan Codex Alimentarius yang diterbitkan oleh 

FAO (Food dan Agricultural Organization) dan WHO (World Health 

Organization) dari PBB/UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations).  

Selain itu juga ISO-9000 yang dikembangkan oleh Internasional Standard 

Organization yang  menerbitkan standar manajemen mutu berdasarkan 

pendekatan terhadap elemen manajemen untuk dapat memberikan jaminan mutu 

kepada pelanggan dari produk atau jasa yang diproduksi.  Secara umum sistem-
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sistem tersebut mempunyai filosofi yang sama yaitu bahwa hanya dari bahan baku 

yang bermutu baik apabila ditangani, diolah dan didistribusikan dengan cara-cara 

yang baik dan benar maka akan dihasilkan produk akhir yang aman dan bermutu 

baik pula, sehingga teori-teori tersebut menekankan pada pengawasan yang 

menjamin mutu sejak bahan baku hingga produk akhir (Mortimore dan Carol, 

1998). 

 Sejalan dengan tuntutan yang ketat dari negara-negara pengimpor ini, 

maka Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor berusaha mencapai 

kesesuaian/ ekivalensi (equivalency) sistem manajemen mutu produk pangan yang 

diterapkan di Indonesia dengan sistem yang diterapkan oleh negara-negara 

pengimpor, sehingga diharapkan produk-produk pangan yang berasal dari 

Indonesia dapat diterima di negara-negara pengimpor tersebut.  Ekivalensi sistem 

manajemen mutu ini juga diperlukan dalam rangka menghadapi tantangan 

perdagangan bebas yang ditandai dengan terbentuknya AFTA, APEC, NAFTA, 

PTE serta GATT yang akan melibatkan perekonomian Indonesia pada 

perdagangan yang lebih kompetitif dalam era globalisasi ini. 

 Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu khususnya yang 

berdasarkan konsepsi HACCP tidak lepas dengan aspek  kelayakan dasar  (pre-

requisite),  karena aspek ini merupakan persyaratan dasar untuk dapat 

mengembangkan dan menerapkan program HACCP.  Sebelum suatu unit  

pengolahan itu dikatakan mampu mengembangkan dan menerapkan program 

HACCP secara efektif, bila kelayakan dasar (pre-requisite) dari unit  pengolahan 

tersebut telah  memenuhi persyaratan  dalam  teknik sanitasi dan higiene maupun 

dalam tata cara berproduksinya. 



 

   
 

3

Salah satu produsen makanan di Indonesia yang mulai merencanakan 

menerapkan sistem manajemen mutu ini adalah PT. Cadbury Indonesia yang 

merupakan anak perusahaan dari Cadbury Schweppes. Hal utama yang 

mendorong Cadbury mulai menerapkan sistem manajemem mutu pangan karena 

teknologi dan globalisasi bisnis telah menciptakan lingkungan persaingan baru di 

Abad 21 ini. Teknologi dan globalisasi telah berinteraksi untuk menciptakan 

revolusi yang berkelanjutan. Secara khusus, pengembangan dan penggunaan 

teknologi baru telah meningkatkan globalisasi. 

Cadbury Schweppes sendiri lebih menekankan pasar global daripada 

wilayah-wilayah tertentu di dunia. Penekanan pada pasar global ini difasilitasi 

oleh perkembangan teknologi. Jelas bahwa, arena internasional menampilkan 

peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan-perusahaan yang sedang mencari 

daya saing strategis di pasar-pasar global. Batas-batas nasional, perbedaan budaya, 

dan geografis tidak lagi menjadi halangan bisnis untuk memasuki banyak pasar. 

Salah satu strategi untuk dapat memasuki pasar global ini, maka Cadbury 

Indonesia mulai menerapkan sistem manajemen mutu untuk hasil produksinya. 

Hal ini disebabkan, Cadbury Indonesia tidak hanya bersaing dengan perusahaan di 

luar Cadbury, tetapi Cadbury Schweppes menerapkan sistem persaingan internal, 

artinya Cadbury Indonesia juga bersaing dengan sesama Cadbury, misalnya 

Cadbuy Malaysia, Thailand, dan Singapura. Area yang dinilai tidak memberikan 

keuntungan maka akan ditutup. 

Persaingan bukan hanya mengenai seberapa tinggi tingkat produktivitas 

perusahaan dan seberapa rendahnya tingkat harga produk, namun lebih kepada 

kualitas produk. Hal ini membuat pergeseran persaingan bisnis dan menuntut 
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kepiawaian manajemen dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dalam 

aktivitas ekonomi dunia. Cadbury Indonesia sudah memutuskan untuk bersaing di 

Asia Pasifik. Cadbury Indonesia harus memilih strategi dan  cara-cara memasuki 

pasar internasional. Managemen Cadbury Indonesia mengutamakan dan 

berkomitmen  kualitas di atas segala-galanya. 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

Faktor utama yang menentukan kinerja suatu perusahaan adalah kualitas 

/ mutu suatu barang yang dihasilkan. Manajemen mutu bisa memberikan 

keuntungan, tetapi bisa juga mengakibatkan pemborosan. Upaya mutu yang 

berhasil cenderung mengikuti model Deming dan Juran dalam Ariani (1999), 

yang mengejar mutu melalui perbaikan proses yang terus menerus (continuous 

improvement process) dalam menghasilkan produk atau jasa. Hasilnya sangat 

nyata dalam mendongkrak keuntungan sehingga dapat meyakinkan semua pihak, 

baik karyawan, manajemen, maupun pemegang saham bahwa mutu adalah kunci 

sukses (Gaspersz, 2002). 

Sebaliknya, upaya mutu yang gagal biasanya cenderung memperlakukan 

mutu sebagai suatu hal yang dipikir belakangan, yang mengandalkan pada 

pemeriksaan akhir dan  ternyata tidak membuahkan hasil secara keseluruhan. Hal 

ini menguatkan mitos bahwa mutu yang tinggi berarti juga biaya tinggi. 

Dalam industri makanan, bila hanya mengandalkan pemeriksaan pada 

akhir proses, justru tidak memberikan jaminan bahwa hasil produksi akan sesuai 

dengan mutu yang diharapkan. Berdasarkan pemikiran ini, maka munculah 

Analisa Bahaya / Risiko dan Pengendalian Kritis – HACCP (Hazard Analysis 
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Citical Control Points). HACCP ini adalah proses pengendalian kualitas untuk 

meningkatkan keamanan pangan (Berterfield, 1994). 

Pada tanggal 18 Desember 1995, the Food and Drug Administration 

(FDA), suatu badan yang mengatur semua makanan, kecuali daging dan unggas 

yang diatur oleh USDA (the United States Departmen of Agriculture), 

mengeluarkan atau mempublikasikan 21 CFR123, Procedures for the Safe dan 

Sanitary Processing dan Importing of Fish dan Fishery Product, sebagai suatu 

peraturan standar. USDA menetapkan peraturan-peraturan HACCP sebagai 

standar keamanan makanan dalam area lain secara keseluruhan dari industri 

makanan. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa HACCP merupakan suatu sistem 

manajemen kualitas yang secara efektif dan efisien menjamin keamanan hasil-

hasil pertanian sampai menjadi makanan siap santap di dunia secara keseluruhan 

(Gravin dan David, 1994).  Sistem HACCP melakukan analisa dan pengendalian 

secara seksama terhadap bahaya atau resiko biologis, kimia, dan  fisik dari bahan 

baku produksi, pengadaan dan penanganan proses dalam industri manufakturing, 

distribusi dan konsumsi dari produk akhir. Sistem HACCP ini didesain untuk 

penggunaan dalam semua segmen dari industri makanan, sejak penanaman, 

pemanenan, pemrosesan, pengolahan/manufakturing, pendistribusian, dan 

penjualan hingga penyiapan makanan untuk konsumsi – HACCP mencegah 

masalah-masalah bahaya yang mungkin terjadi dalam produk-produk akhir dari 

Cadbury Indonesia. 

Dengan diterapkannya Analisa Bahaya / Risiko dan Pengendalian 

Kritis di PT. Cadbury Indonesia ternyata tidak menyebabkan turunnya keluhan 
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konsumen, seperti terlihat pada Gambar 1. Jumlah Keluhan tahun 2004 PT. 

Cadbury Indonesia berdasarkan KPI’s (key performance indicator) supply chain. 

Complaints Rate PT. Cadbury Indonesia 2004
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Gambar  1. Grafik Jumlah Keluhan tahun 2004 PT. Cadbury Indonesia 
(Sumber : KPI’s (key performance indicator) supply chain PT. Cadbury Indonesia, 2004) 
 
 

Dari Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa sistem analisa bahaya pada 

pengendalian kritis belum dapat mencegah penyimpangan dari parameter yang 

sudah ditentukan. Meskipun jumlah keluhan setiap periode menurun tetapi 

penurunan tersebut tidak sebesar yang diharapkan. Untuk menjawab 

permasalahan yang dihadapi PT. Cadbury Indonesia, maka penelitian  ini 

berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana lingkungan dan kondisi-kondisi operasi dasar  yang diperlukan 

dalam menerapkan sistem analisa bahaya melalui pengendalian titik kritis? 

2. Bagaimana efektivitas dari program-program prasyarat yang harus 

dievaluasi selama proses desain dan implementasi setiap rencana HACCP? 
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3. Pada tahap apakah PT. Cadbury Indonesia saat ini berada dan bagaimana 

posisi persaingan perusahaan ini dalam lingkup Cadbury Schweppes Asia 

Pasifik? 

4. Bagaimana strategi manajemen mutu yang dapat selalu diimplementasikan 

dan dipelihara dalam rencana HACCP? 

 

1.3. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian  ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasikan kriteria  kondisi-kondisi operasi dasar manufakturing 

yang menjadi penyebab penghalang perusahaan dalam 

meingimplementasikan dan memelihara rencana HACCP.  

2. Mengevaluasi penyimpangan pelaksanaan program kelayakan dasar dalam 

rencana HACCP. 

3. Menentukan  posisi Cadbury Indonesia di Asia Pasifik 

4. Merumuskan saran perbaikan untuk menjelaskan posisi Cadbury Indonesia  

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan, untuk dapat membantu menganalisa kendala yang dihadapi serta 

memberikan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan penentu kebijakan 

strategi manajemen kualitas perusahaan. Selain itu, kerangka berpikir dalam 

penelitian  ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dasar akan 

pemahaman industri sebagai dasar penyusunan strategi bersaing, menyusun 

kerangka analisa bisnis secara terpadu dan menyusun strategi yang lebih efektif. 
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1.5.        Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

   Dalam penelitian ini, perusahaan dipandang sebagai sebuah perusahaan 

yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dan melanggengkan usaha 

dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup 

memberikan alternatif strategi manajemen mutu yang dapat dimanfaatkan 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan sedangkan implementasinya merupakan 

kewenangan sepenuhnya manajemen PT. Cadbury Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




