
ABSTRAKSI

Tahu adalah salah satu kekayaan kuliner Indonesia, harga murah namun memiliki
kandungan protein yang tinggi membuat tahu begitu disukai masyarakat. Namun demi mengejar
harga jual yang murah banyak produsen tahu yang tidak perduli dengan lingkungan sekitarnya
sebagai tempat pembuangan limbah. Sehingga diperlukan perbaikan pada produksi tahu agar
dapat dihasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan (eco-efficiency), namun tetap
berbiaya rendah. Pada penelitian ini dilakukan studi untuk mengevaluasi konsep produksi dengan
metode Green QFD-II. Metode Green QFD II diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen
dengan Quality House, mengetahui limbah dan dampaknya bagi lingkungan dengan Green
House, serta mengetahui biaya proses yang dapat direduksi dengan Cost House.

Quality House dibuat untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen
akan tahu yang berkualitas serta tindakan apa yang harus diprioritaskan oleh pemilik pabrik tahu
dalam memenuhinya. Berdasarkan Quality House dapat diketahui bahwa terdapat 6 atribut
kualitas produk yang memiliki Gap negative yaitu: tahu memiliki tekstur yang lembut, tahu
memiliki rasa yang gurih, tahu tidak mudah basi, tahu yang tidak mudah hancur, kesesuaian
tekstur saat diolah, dan proses produksi tahu yang ramah lingkungan.

Green House dibuat untuk mengetahui limbah dan dampaknya terhadap lingkungan,
Berdasarkan Green House diketahui limbah pabrik melebihi ambang batas aman yang
ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Timur 45/2002 sebesar: BOD 860mg/L, COD
3412,36mg/L, TSS 1014, dan pH 5.

Cost House dibuat untuk mengetahui biaya proses produksi serta kemungkinan biaya
tersebut direduksi. Berdasarkan cost house, cost item yang dapat direduksi adalah penggunaan
kayu bakar dan minyak tanah.

Pada Green QFD II ini digunakan matriks Concept Comparison House (CCH) untuk
mengintegrasikan semua aspek diatas.. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa usulan “tahu with
recycling” adalah alternatif konsep terbaik karena dapat memenuhi Q.E.C(Quality, Environment,
Cost). Konsep ini juga memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dari “tahu dasar”, dampak
lingkungan yang dihasilkan lebih kecil, dan biaya produksi lebih ekonomis (Rp6.019.983)
dibandingkan biaya produksi “tahu dasar” (Rp6.097.733).
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