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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Produk susu olahan yang mempunyai nilai gizi tinggi dan 

banyak beredar di pasaran salah satunya adalah keju. Berbagai 
jenis keju yang banyak diperlukan masyarakat diantaranya ialah 
keju Mozzarella. Keju ini merupakan salah satu jenis keju pasta 
filata dan merupakan keju asli Italia. Cara pembuatannya 
dengan pemasakan dan pemuluran curd dalam bak air panas, 
sehingga mempunyai karakteristik struktur berserabut, dengan 
daya leleh dan kemuluran yang tinggi. 

Walstra et al. (1999) menyatakan bahwa keju Mozzarella 
mempunyai kadar lemak dalam bahan kering 35 - 45%, air 52 - 
56% dan garam sekitar 1%. Menurut Fox et al. (2000) keju 
Mozzarella memiliki komposisi yang terdiri atas bahan kering 
46%, lemak 18,0%, protein 22,1%, garam 0,7%, dan abu 2,3% , 
serta pH 5,2. Bahkan Stefanini (1991) telah membuktikan 
bahwa keju Mozzarella di Italia mempunyai kadar air 55 - 62%, 
lemak dan protein dalam bahan kering berturut-turut 18 - 21% 
dan 18 - 21% serta abu 1 - 3%. Menurut McMahon (2007) keju 
Mozzarella memiliki kandungan air 46,0%; lemak 23,0%, lemak 
dalam bahan kering 43,0%; kadar garam 1,2%; dan pH berkisar 
5,1-5,4. 

Salah satu UKM yang sedang berkembang di Batu 
adalah UKM Rumah Yoghurt. Rumah Yoghurt telah banyak 
dikenal di daerah Batu sebagai UKM yang memproduksi keju 
mozzarella. UKM Rumah Yoghurt yang berada di Batu ini 
merupakan salah satu UKM yang memproduksi keju mozzarella. 
Hingga saat ini, UKM tersebut telah memberikan bantuan pada 
penelitian tentang keju mozzarella. Selain itu, UKM ini juga telah 
membantu pihak pasar susu dalam hal penyuluhan pengolahan 
susu di kota Batu.  

Dalam pengembangan UKM terdapat beberapa hal yang 
dapat dilakukan untuk mempertahankan posisi UKM tersebut di 
persaingan industri saat ini. Salah satu hal yang dapat dilakukan 
adalah menjaga kualitas dari produk yang diproduksi oleh UKM 
tersebut. Jadi dengan kualitas yang baik, maka konsumen akan 
tetap setia untuk membeli produk dari UKM tersebut. Dimensi 
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kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk 
memungkinkan untuk bisa memuaskan pelanggan sesuai 
harapan, adapun dimensi kualitas produk meliputi Performance, 
Aesthetics, Special features, Conformance, Reliability, 
Durability, Perceived Quality, dan Service ability (Vincent, 2005). 
Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen 
terhadap kualitas produk, dapat dilakukan dengan berbagai 
metode seperti metode IPA (Importance and Performance 
Analysis), SERVQUAL (Service Quality), Kano dan QFD 
(Quality Function Deployment). Metode IPA (Importance and 
Performance Analysis) lebih fokus untuk menunjukkan 
kepentingan relatif berbagai atribut dalam menentukan atribut 
yang mendasar (Wijaya, 2011). Metode SERVQUAL (Service 
Quality) lebih fokus untuk mengetahui kualitas layanan 
berdasarkan hasil kesenjangan gap (Wijaya, 2011).  Model 
Kano lebih fokus untuk mengetahui seberapa baik produk atau 
jasa mampu memuaskan kebutuhan konsumen (Wijaya, 2011). 
Metode QFD (Quality Function Deployment) lebih fokus dalam 
pengembangan dan perbaikan dari keinginan dan kebutuhan 
konsumen (Suryaningrat, 2010). 

Identifikasi harapan dan keinginan konsumen, tingkat 
kepentingan atribut produk, tingkat kepuasan konsumen dan 
pengembangan perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas produk 
Rumah Yoghurt. Penerapan metode QFD pada penelitian ini 
dapat memberikan berbagai informasi mengenai kebutuhan dan 
keinginan konsumen sehingga dapat melakukan perbaikan dan 
pengembangan untuk menarik konsumen agar bisa bersaing 
dengan pesaing. QFD merupakan alat yang digunakan untuk 
pelaksanaan Total Quality Mutu (TQM) dalam pengembangan 
produk (Suryaningrat, 2010). Untuk memenangkan persaingan, 
Rumah Yoghurt perlu upaya untuk meningkatkan kualitas 
produk. Keberhasilan suatu produk dan layanan jasa tergantung 
dari bagaimana produk tersebut memenuhi harapan konsumen. 
Melalui metode Quality Function Deployment (QFD) ini 
diharapkan Rumah yoghurt dapat memahami dengan baik 
bagaimana kurangnya kualitas produk yang diberikan ke 
konsumen saat ini dan untuk kedepannya dapat diperbaiki. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Atribut apakah yang paling mempengaruhi kualitas 
produk keju mozzarella? 

2. Atribut apakah yang perlu diperbaiki dan perbaikan apa 
yang harus dilakukan agar kualitas produk keju 
mozzarella ini dapat ditingkatkan?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 
1. Menentukan atribut yang paling berpengaruh pada 

kualitas produk pada UKM Rumah Yoghurt di Batu. 
2. Menentukan atribut yang perlu diperbaiki dan perbaikan 

yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas 
produk pada UKM Rumah Yoghurt di Batu. 

 
1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian Bagi UKM Rumah Yoghurt, dapat 
meningkatkan kualitas produk pada Rumah Yoghurt 
Pengolahan keju mozzarella dengan memperbaiki faktor-faktor 
yang memiliki bobot respon teknis belum mencapai target. 


