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BAB I  

PENDAHULUAN 

Industri pangan yang memproduksi biskuit cokelat menggunakan alat 

beragam, prinsip kerja cepat, dan kapasitas produksi yang besar, memungkinkan 

adanya variasi hasil pengukuran. Variasi-variasi tersebut dikontrol oleh perusahaan 

dengan pengujian parameter disetiap adonan untuk mencegah variasi hasil 

pengukuran tersebut (Siddiqui and Nasreen, 2014). 

Sistem pengontrolan sudah dipermudah dengan adanya analisis kemampuan 

proses. Analisis kemampuan proses membantu dalam menganalisis kualitas dan 

keefektifan proses. Analisis ini secara luas diterapkan sebagai pengukuran utama 

kinerja untuk mengevaluasi kemampuan sebuah proses guna memenuhi kebutuhan 

konsumen dalam bentuk spesifikasi (Sagbas, 2009). Analisis kemampuan proses 

dapat menunjukkan hasil pengukuran parameter uji berada dalam rentang standar 

yang ditetapkan perusahaan atau tidak. Namun analisis kemampuan proses tidak 

dapat membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan nilai target yang 

ditentukan oleh perusahaan. Target perusahaan adalah nilai yang sudah disusun 

secara terukur yang harus dicapai pada setiap produksi. Target diperoleh dari uji 

coba produk ke konsumen dan biaya produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji 

pembanding hasil pengukuran dengan nilai target pada setiap parameter agar target 

yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. 

Industri biskuit cokelat melakukan pengukuran beberapa parameter untuk 

membantu dalam menentukan karakteristik, daya simpan, dan penerimaan 

konsumen. Hasil pengukuran tersebut biasanya dilakukan pada setiap titik kontrol 
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yang telah ditetapkan. Proses pembuatan biskuit umumnya terdiri dari tahap 

pencampuran, pencetakan, dan pemanggangan (Smith, 1972). Titik kontrol tersebut 

salah satunya terletak setelah adonan dipanggang. Pemanggangan adalah proses 

utama dalam pembentukan karakteristik produk (Muchtadi dan Sugiyono, 2014). 

Dalam tahap ini terjadi transfer panas dari sumber panas ke dalam biskuit. Transfer 

panas yang umum digunakan dalam pemanggangan biskuit adalah transfer panas 

Direct Gas Fired, Forced Convection, dan Cyclotherm. Transfer Panas Direct Gas 

Fired dan Cyclotherm termasuk dalam transfer panas radiasi dan Forced 

Convection termasuk dalam transfer panas konveksi.   

 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai kadar air, tebal, berat, 

dan tekstur biskuit cokelat akibat perbedaan transfer panas dengan nilai target 

kualitas perusahaan, sehingga dapat mengetahui perlakuan terbaik. Menganalisis 

juga kemampuan proses produksi biskuit cokelat sebagai data pendukung. 

Manfaat dari penelitian ini adalah memperoleh perlakuan terbaik sesuai 

target perusahaan. Memperoleh karakteristik biskuit cokelat sesuai target 

perusahaan. Memperoleh data pendukung dari analisis kemampuan proses.  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat 

perbedaan nilai kadar air, tebal, berat, dan tekstur biskuit cokelat dari perlakuan 

transfer panas terhadap nilai target kualitas perusahaan.  
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