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2.1 Kelapa 

Kelapa merupakan salah satu dari tanaman perkebunan atau industri 

dengan batang tanaman yang lurus dan tinggi. Ada dua pendapat mengenai asal 

usul kelapa, yaitu dari Amerika  Selatan menurut D.F. Cook, Van Martius Beccari 

dan Thor Herjerdahl, dan dari Asia atau Indopasific menurut Berry, Werth, 

Mearil, Mayurathan, Lapesma, dan Pureseglove. Kata coco pertama kali 

digunakan oleh Vasco da Gama, atau dapat juga disebut nux indica, al-djanz al-

kindi, ganz-ganz, nargil, narli, tenga, temuai, atau coconut. 

Kelapa  (coconut) dikenal dengan berbagai  sebutan  seperti Nux  indica, al  

djanz al kindi, ganz-ganz, nargil, narle, tenga, temuai dan pohon kehidupan. Buah 

kelapa  (cocos nucifera)  termasuk  famili palmae dari genus  cocos. Pohon kelapa 

mempunyai  tinggi rata-rata 12,3 meter dan sejak ditanam sampai berbuah hingga 

siap dipetik pohon kelapa membutuhkan waktu 12 bulan Suhardiyono dalam 

Laras (2009). 

Pada dasarnya dikenal dua varietas kelapa, yaitu varietas Nana yang 

umum disebut  kelapa  genjah  dan  varietas  Typica  yang  umum  disebut  kelapa  

dalam. Kelapa  genjah  berdasarkan  sifatnya  dibagi  5  yaitu  :  kelapa  gading,  

kelapa  raja, kelapa puyuh, kelapa raja malabar, kelapa hias. Kelapa dalam 

berdasarkan sifatnya dibagi  6  yaitu  :  kelapa  hijau,  kelapa  merah,  kelapa  

manis,  kelapa  bali,  kelapa kopyor, kelapa lilin (Wahyuni, Mita, Ir., 2000).  

Buah kelapa terdiri dari bagian-bagian seperti: 

1. Epicarp (Kulit Luar)  

Yaitu  kulit  bagian  luar  yang  berwarna  hijau,  kuning,  atau  jingga  

permukaannya licin, agak keras dan tebalnya 0,14 mm.  

2. Mesocarp (Sabut)  

Yaitu  kulit  bagian  tengah  yang  disebut  serabut  terdiri  dari  bagian  

berserat tebalnya 3 - 5 mm. 
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3. Endocarp (Tempurung)  

Yaitu bagian tempurung yang keras sekali tebalnya 3 - 5 mm, bagian 

dalam melekat pada kulit luar biji.  

4. Testa ( Kulit Daging Buah )  

Yaitu bagian dari warna kuning sampai coklat.  

5. Endosperm (Daging Buah )  

Yaitu bagian  yang berwarna putih dan  lunak,  sering disebut daging 

kelapa yang tebalnya 8 - 10 mm. 

6. Air Kelapa  

Bagian yang berasa manis, mengandung mineral 4%, gula 2%, dan air. 

7. Lembaga  

Yaitu bakal tanaman setelah buah tua.  

 

2.2 Jenis – Jenis Kelapa 

Jenis tumbuhan kelapa terbagi atas tiga varietas yaitu :    

1. Kelapa Varietas Dalam    

Kelapa varietas dalam ini mempunyai ciri-ciri memiliki batang tinggi dan 

besar, bisa mencapai 30 meter atau lebih. Kelapa ini mulai berbuah agak 

lambat, berumur antara 6-8 tahun setelah tanam. Umurnya bahkan dapat 

mencapai 100 tahun lebih. Adapun Keunggulan varietas ini adalah 

produksi kopranya lebih tinggi, yaitu sekitar 1 ton kopra/ha pertahun pada 

umur 10 tahun dengan produktivitas sekitar 90 butir perpohon pertahun, 

daging buahnya tebal dan keras dengan kadar minyak yang tinggi, serta 

lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kelapa varietas Dalam terdiri atas 

beberapa jenis kelapa antara lain yaitu viridis (kelapa hijau), rubescens 

(kelapa merah), macrocorpu (kelapa kelabu), sakarina (kelapa manis). 

2. Kelapa Varietas Genjah   

Kelapa varietas genjah ini mempunyai ciri batang besar tetapi tidak terlalu 

tinggi, Varietas ini memiliki kelebihan berbuah lebat tetapi mudah 

dipengaruhi fluktuasi iklim, dan peka terhadap keadaan lingkungan yang 

kurang baik. Serta ukuran buah relatif kecil dengan kadar kopra rendah, 
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yakni sekitar 130 gram per buah, sementara kadar minyaknya 65% dari 

bobot kering daging buah. Kelapa varietas Genjah terdiri dari beberapa 

jenis antara lain yaitu eburnea (kelapa gading), regia (kelapa raja), pumila 

(kelapa puyuh), pretiosa (kelapa raja malabar).  

3. Kelapa Varietas Hibrida   

Kelapa varietas hibrida diperoleh dari hasil persilangan antara varietas 

Genjah dengan varietas Dalam. Hasil persilangan itu merupakan 

kombinasi sifat- sifat yang baik dari kedua jenis varietas asalnya. Dengan 

keunggulan yang dimiliki oleh kelapa varietas Hibrida adalah :   

a. Lebih cepat berbuah, sekitar 3-4 tahun setelah tanam.  

b. Produksi kopra tinggi, sekitar 6-7 ton/ha/tahun pada umur 10 tahun 

dengan produktivitas sekitar 140 butir/pohon/tahun. 

c. Produktivitas tandan buah, sekitar 12 tandan, dan berisi sekitar 10 - 20 

butir buah kalapa, daging buahnya keras dan tebal dengan ketebalan 

sekitar 1,5 cm, serta kandungan minyaknya tinggi. 

Untuk penelitian ini menggunakan jenis kelapa dalam yang diolah menjadi 

minyak kelapa dengan cara tradisional. 

 

2.3 Minyak Kelapa Tradisional 

Minyak kelapa sejak dulu sudah dipakai oleh nenek moyang kita, tak 

hanya bisa di gunak untuk bidang kuliner, tetapi minyak kelapa juga bisa menjadi 

populer di dunia kecantikan dan pengobatan. Tradisi minyak kelapa atau coconut 

oil itu sendiri tetap ada dan terjaga sampai sekarang, akan tetapi dalam dunia 

kuliner memang minyak kelapa sudah mulai diitnggalkan, padahal proses 

pengolahan tergolong mudah dan praktis jika proses pengolahan tepat dan efektiv. 

 Secara umum, alat dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain: 

1. Kelapa yang sudah tua 

2. Bajji atau parang 

3. Pencungkil 

4. Air Bersih 

5. Saringan 
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6. Baskom  

7. Parutan 

8. Sumber Panas (kompor) 

9. Botol tempat menyimpan 

Menurut Setiaji, B dkk dalam penelitian Laras (2009), proses pembuatan 

minyak kelapa memiliki beberapa tahap, yaitu: 

a. Terlebih dahulu kelapa yang di gunakan adalah kelapa yang benar-benar 

sudah tua, karena kelapa yang sudah tua menghasilkan minyak yang lebih 

banyak bila dibandingkan dengan yang muda. 

b. Selanjutnya kelapa dikupas dengan cara memisahkan antara kulit sabut 

dengan tempurungnya,  

c. Kelapa yang sudah kupas lalu dibelah. kemudian dipisahkan antara daging 

buah kelapa dengan tempurungnya, cara ini biasanya menggunakan alat 

pencongkel. Kelapa yang sudah dicongkel ditempatkan di dalam satu 

wadah dan siap untuk diparut. 

d. Kelapa diparut dan dikumpulkan dalam wadah yang cukup besar, agar 

hasil parutan tidak berhamburan. 

e. Parutan kelapa dicampur dengan air bersih, lalu diperas. Hasil perasan 

kelapa ditampung didalam toples plastik. Proses pemerasan kelapa ini 

dilakukan dua kali. Jadi, ampas hasil perasan pertama dicampur lagi 

dengan air bersih, lalu diperas dan hasil perasan disaring dan ditampung di 

dalam toples plastik.  

f. Air hasil perasan yang ada di toples plastik didiamkan sekitar 2 jam, 

sehingga terdapat 2 lapisan, lapisan atas adalah kanil (krim) dan bagian 

bawah adalah air ( skim ) 

g. Selanjutnya kedua lapisan tersebut dipisahkan. Lapisan diatas yang 

berbentuk santan kental (krim) selanjutnya yang akan digunakan diproses 

menjadi minyak.    

h. Lapisan santan kental tersebut selanjutnya direbus menggunakan sumber 

panasa (kompor) hingga menjadi minyak. Proses perebusan ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena santan kental tersebut harus 
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benar-benar masak atau hingga terjadi pemisahan antara blondo dan 

minyak. 

i. Proses selanjutnya yakni memisahkan antara blondo dengan minyak 

dengan menggunkan saringan. Minyak yang sudah disaring selanjutnya 

dimasukan kedalam botol bersih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Alir Pengolahan Minyak Kelapa Secara Tradisional 

 

2.4 Penelitian Tentang Mereduksi Waktu 

Penelitian mengenai mereduksi waktu kerja dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu. Area penelitian pada bidang ini meliputi perbaikan kerja pada 

industri manufaktur dan perbaikan kerja pada industri jasa. Penelitian terdahulu 

tesebut berhubungan mengenai reduksi waktu antara lain: 

1. Rika (2014) meneliti tentang perbaikan metode kerja yang benar agar 

berdampak pada nilai produkstivitas parsial tenaga kerja. Perbaikan 

menggunakan pendekatan Work Improvement for Safe Home (WISH) 

programe. Pengukuran waktu produksi, jumlah tenaga kerja, dan jumlah 

output dilakukan untuk mengetahui nilai produktivitas parsial tenaga kerja. 

Pengamatan dan wawancara kemudian dilakukan dengan pendekatan 

WISH Programme untuk mendapatkan 1 aspek prioritas yang harus 

diperbaiki, yaitu aspek penyimpanan dan penanganan material. Perbaikan 

berupa implementasi alat multi fungsi sebagai meja, rak, dan pallet yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. Pengukuran waktu produksi, jumlah 

tenaga kerja, dan jumlah output kembali dilakukan untuk mengetahui 
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produktivitas parsial tenaga kerja setelah perbaikan metode kerja. 

Perbandingan nilai produktivitas parsial tenaga kerja pada kedua kondisi 

menunjukkan peningkatan produktivitas parsial tenaga kerja setelah 

dilakukan perbaikan metode kerja. Peningkatan nilai produktivitas parsial 

tenaga kerja dipengaruhi penurunan waktu produksi hasil implementasi 

dengan jumlah tenaga kerja dan output yang diamati bernilai sama pada 

kedua kondisi tersebut.  

2. Rahayuningsih (2014) meneliti tentang perbaikan kondisi lingkungan kerja 

dibagian pencampuran tembakau dan melakukan pengukuran beban kerja 

mental dengan metode SWAT untuk mengetahui pengaruh perbaikan 

kondisi lingkungan kerja. PT Rezeki Abadi merupakan perusahaan rokok 

yang menggunakan tenaga manusia dalam menjalankan produksinya mulai 

dari proses pencampuran bahan-bahan dasar (tembakau, saos dan cengkeh) 

sampai dengan proses finishing.  

Berdasarkan hasil pengukuran, temperatur dan tingkat kebisingan pada 

bagian pencampuran lebih tinggi dari kondisi normal sehingga operator 

dibagian pencampuran merasakan beban psikologis yang tinggi dan sering 

melakukan kesalahan pada proses pencampuran. Hasil perbaikan kondisi 

lingkungan kerja dengan menambahkan blower dan penggunaan tutup 

telinga, didapatkan kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan standar 

yaitu temperatur 25–27°C dan tingkat kebisingan 75 dB. Setelah perbaikan  

hasil pengukuran beban kerja dengan metode SWAT menunjukkan rata-

rata skala beban kerja dibawah 40 sehingga beban kerja termasuk dalam 

kategori ringan.  

3. Haeruman (2005) meneliti tentang perbaikan sistem dan lingkungan kerja 

fisik di bagian packaging di PT. Alcan Packaging. Perbaikan dilakukan 

dengan menerapkan prinsip pengukuran kerja dan perancangan lingkungan 

kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi makro. Masalah 

yang terjadi di PT. Alcan Packaging Flexipack khususnya pada bagian 

printing adalah suhu yang panas, kebisingan yang berasal dari suara mesin 

printing, dan bau tinta yang mengakibatkan berbagai keluhan pada 
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operator. Setelah dilakukan perbaikan lingkungan kerja dengan 

memberikan masker dan ear plug terjadi peningkatan efisiensi waktu 

sebesar 7, 44%.   

4. LT. Dewi (2015) meneliti tentang analisis aspek perbaikan sistem kerja 

industri rumah tangga di Kota Yogyakarta dengan pendekatan ergonomi 

partisipasi. Analisis dan evaluasi kondisi kerja dilakukan dengan 

menggunakan instrumen daftar periksa tindakan WISH (Work 

Improvement for Safe Home). Aspek kondisi kerja yang dievaluasi 

meliputi (1) penyimpanan dan penanganan material, (2) keselamatan 

mesin, (3) stasiun kerja, (4) lingkungan fisik, dan (5) fasilitas 

kesejahteraan dan organisasi kerja. Analisis dilakukan untuk menentukan 

prioritas aspek dan langkah-langkah perbaikan berdasarkan evaluasi daftar 

periksa tindakan WISH di sejumlah industri rumah tangga. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan aspek Stasiun Kerja sebagai prioritas utama 

perbaikan dengan indeks prioritas 0,172.   

Penelitian saat ini dilakukan untuk melakukan perbaikan kondisi kerja 

agar mereduksi waktu proses dan biaya dalam pembuatan minyak kelapa agar 

masyarakat berminat kembali menggunakan dan membuat minyak kelapa yang 

diproduksi secara tradisional. Penelitian ini dilaksanakan untuk membandingkan 

waktu dan biaya produksi kondisi awal dan setelah perbaikan kondisi proses kerja. 

Usulan implementasi perbaikan kondisi proses kerja sesuai hasil pengamatan dan 

wawancara daftar periksa program WISH.  

 

2.5 Program WISH (Work Improvement For Safe Home)  

Tempat kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan 

dalam perbaikan industri rumah tangga. Tempat kerja terdiri dari manusia, proses 

dan tempat yang dikembangkan untuk memberikan dukungan bagi manusia dan 

lingkungan kerjanya. Strategi tempat kerja yang inovatif akan memberi dampak 

pada optimisasi performansi bisnis (Mitchell-Ketzes,2003).   

Program WISH merupakan salah satu metode penerapan metode tempat 

kerja yang tepat bagi permasalahan industri rumah tangga yang berukuran mikro. 
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Program WISH merespon keperluan langsung pekerja dan menyediakan ide-ide 

yang praktis bagi pekerja dan mudah diimplementasikan untuk meningkatkan 

kondisi kerja pekerja di lantai produksi sehingga berdampak pada produktivitas 

yang lebih tinggi, efisiensi kerja, dan kerja sama serta partisipasi aktif pekerja di 

tempat kerja (Kawakami dkk.,2006).  

Program WISH berisi daftar periksa perbaikan metode kerja yang 

digunakan pada industri rumah tangga yang berukuran mikro. Terdapat 30 butir 

daftar periksa dalam program WISH dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

yang berhubungan kondisi kerja pekerja dilantai produksi. Aspek-aspek yang 

dipertimbangkan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Aspek penyimpanan dan penanganan material  

2. Aspek keselamatan mesin  

3. Aspek stasiun kerja  

4. Aspek lingkungan fisik  

5. Aspek fasilitas kesejahteraan dan organisasi kerja  

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan 

pengamatan daftar periksa program WISH, yaitu (Kawakami dkk.,2013):  

a. Baca keseluruhan daftar periksa dan habiskan beberapa menit untuk 

berjalan di sekitar area kerja sebelum memulai pengamatan.  

b. Cari cara untuk mengaplikasikan tindakan, jika perlu tanyakan kepada 

pekerja rumah. Jika dibutuhkan tindakan tandai “Ya”. Isi deskripsi saran 

atau contoh yang benar pada “Keterangan”.  

c. Setelah 30 butir daftar periksa ditandai, perhatikan daftar periksa yang 

ditandai “Ya”. Pilih yang merupakan aspek penting dan tandai sebagai 

“Prioritas”.  

d. Pastikan setiap butir daftar periksa sudah ditandai “Ya” dan “Tidak” dan 

beberapa yang ditandai “Ya” sudah ditandai sebagai “Prioritas”.  
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2.6 ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplification)  

Menurut Barnes dalam Ester (2017), desain metode kerja tidak hanya 

dapat dilakukan pada sebuah industri yang baru, akan memulai sesuatu yang baru, 

namun juga dapat diterapkan pada sebuah sistem yang sudah ada dengan tujuan 

desain ulang yang dapat meningkatkan utilitas maupun penetapan standarisasi 

metode kerja. Dalam melakukan desain ulang untuk menuju sebuah perbaikan 

perlu penerapan langkah yang tepat yaitu:   

1. Menetapkan tujuan awal dari proses desain ulang   

2. Menganalisis masalah   

3. Mengumpulkan data informasi sesuai dengan kondisi yang ada 

4. Mengidentifikasi potential saving yang mungkin dilakukan   

Desain kondisi atau metode kerja merupakan salah satu hal yang dapat 

dilakukan dalam rangka membentuk sebuah sistem kerja yang lebih baik. Desain 

metode kerja merupakan tahap yang biasanya dilakukan saat sebuah perusahaan 

berencana akan memproduksi produk baru maupun penambahan fasilitas 

pelayanan pada konsumen.   

Perbaikan kondisi dan metode kerja dapat dilakukan menggunakan 

beberapa pendekatan yang memungkinkan. Terdapat empat solusi yang 

memungkinkan dalam melakukan perbaikan metode kerja yaitu:   

1. Eliminate (Mengeliminasi Pekerjaan Yang Tidak Perlu Dilakukan).  

Eliminasi merupakan satu pendekatan yang harus diprioritaskan sebelum 

melakukan perbaikan metode kerja dengan tiga pendekatan yang lain. 

Terdapat hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan eliminasi 

yaitu:   

a. Menentukan operasi atau aktivitas dengan biaya atau waktu yang paling 

tinggi untuk mengutamakan adanya perbaikan pada hal-hal yang 

memberi dampak paling besar dalam berjalannya sebuah system.  

b. Identifikasi penyebab utama permasalahan dan kontribusi dari operasi 

atau aktivitas tersebut terhadap berjalannya sistem. Jika ternyata tidak 

ada kontribusi terhadap sistem maka dapat dieliminasi.  Namun jika 

saat proses  identifikasi ternyata tidak didapati masalah yang signifikan 
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maka penting untuk memperhatikan dan pertimbangkan penjelasan dari 

langkah ketiga.   

c. Pada langkah ini hal yang harus menjadi fokus utama adalah apa yang 

akan terjadi bila operasi tidak selesai atau tidak berjalan dengan baik. 

Hal ini jelas berhubungan pada dampak yang mungkin terjadi dan 

seberapa besar kaitannya terhadap bagian lain dari sistem.    

Setelah memperhatikan pertimbangan yang perlu dilakukan dalam proses 

eliminasi maka eliminasi dapat dilakukan sesuai dengan hasil analisis (eliminasi 

keseluruhan proses atau parsial). Eliminasi merupakan hal yang harus 

diprioritaskan karena dalam melakukan eliminasi berarti tidak perlu adanya 

tambahan biaya dalam perbaikan dan operator atau pekerja tidak perlu berlatih 

dengan metode baru hasil perbaikan.  

2. Combine (Menggabungkan Sebuah Operasi Atau Elemen).  

Pendekatan kedua yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan metode 

kerja adalah dengan proses penggabungan. Penggabungan operasi dapat 

berguna untuk mengurangi pemborosan seperti frekuensi penggunaan 

material handling yang tinggi, akumulasi keterlambatan yang diakibatkan 

dari terlalu banyaknya operasi, efisiensi yang rendah akibat terlalu 

banyaknya pergerakan yang tidak perlu, dan masih banyak lagi.   

3. Rearrange (Mengurutkan Atau Mengubah Urutan Operasi Atau Elemen) 

Rearrange (pengurutan atau penataan ulang) merupakan salah satu hal 

yang dapat dilakukan untuk optimisasi. Penataan ulang dapat digunakan 

untuk memudahkan seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya. 

Contoh aplikasi dari rearrange antara lain:  

a. Penataan ulang layout untuk mengurangi pemborosan berupa aktivitas 

berjalan yang disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh   

b. Penataan buku di perpustakaan disesuaikan dengan urutan abjad nama  

penulis dan bidang kajian. Rearrange dapat berkontribusi pada 

peningkatan utilisasi mesin ataupun efisiensi kerja operator.  
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4. Simplify (Menyederhanakan Operasi Atau Aktivitas Yang Perlu 

Dilakukan). Simplifikasi atau penyederhanaan yang dapat dilakukan 

setelah mengerti gambaran keseluruhan aktivitas yang perlu dilakukan. 

Pada tahap simplifikasi akan dilakukan penyederhanaan aktivitas dengan 

lingkup yang lebih kecil sehingga perbaikannya pun lebih bersifat 

mendetail.  

 

2.7 Peta Proses Operasi  

Menurut Sutalaksana (2006), Peta Proses Operasi adalah suatu peta yang 

menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan- 

bahan dalam urut-urutannya sejak awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun 

sebagai bagian setengah jadi. Peta ini juga memuat informasi-informasi yang 

diperlukan untuk menganalisis waktu kerja, material, tempat, alat, mesin yang 

digunakan. Informasi-informasi yang bisa dicatat dari Peta proses Operasi 

diantaranya:  

1. Bisa mengetahui kebutuhan mesin dan biayanya  

2. Bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku  

3. Sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik  

4. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. 

5. Sebagai alat untuk pelatihan kerja  

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menggambarkan Peta Proses 

Operasi dengan baik antara lain (Sutalaksana, 2006):  

a.  Pada baris paling atas (bagian “kepala”) ditulis jelas jenis peta, yaitu “Peta 

Prose Operasi” yang diikuti oleh identifikasi lain seperti: nama objek, 

nama pembuat peta, tanggal dipetakan, keterangan dipetakan sekarang atau 

usulan, nomor peta dan nomor gambar.  

b.  Material yang akan diproses berada di atas garis horizontal yang sesuai 

dan menunjukkan ke dalam urut-urutan tempat material tersebut kemudian 

diproses.  

c.  Lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal, dari atas ke bawah 

sesuai urut-urutan prosesnya.  
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d.  Penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan 

sesuai dengan urutan operasi terkait.  

e.  Penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara 

tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi.  

Pada pembuatan peta ini, bagian produk yang paling banyak memerlukan 

operasi, dipetakan terlebih dahulu, dan dilakukan pada bagian peta sebelah kanan. 

Ringkasan yang terdapat pada peta ini mengandung informasi informasi seperti: 

jumlah operasi, jumlah pemeriksaan dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Diagram 

proses operasi menggambarkan aliran produksi dalam pabrik dengan 

menggunakan symbol-simbol (Madyana, 1996): 

: Operasi     : Penundaan (Delay) 

: Inspekasi    : Penyimpanan 

: Transportasi 

Berikut contoh peta proses operasi pada pembuatan sari buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Peta Proses Operasi  
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2.8 Uji Keseragaman Data  

Uji keseragaman data dilakukan jika data-data sudah dikumpulkan. Data 

dikatakan  seragam jika berasal dari sistem sebab yang sama dan berada diantara 

kedua batas kontrol, dan dikatakan tidak seragam jika berasal dari sistem sebab 

akibat yang berbeda dan berada diluar batas kontrol (Sutalaksana, 2006). Tahap-

tahap melakukan uji keseragaman data adalah sebagai berikut :  

a. Menentukan jumlah subgroup Data-data yang dikumpulkan dibagikan 

kedalam beberapa subgroup. Menentukan jumlah subgroup dapat 

dirumuskan seperti yang ditunjukkan persamaan  

 

 ................................................................................2.1        

 

Keterangan :  

k  = jumlah subgroup  

N = jumlah pengamatan  

b. Menghitung rata-rata dari harga rata-rata subgroup Menghitung rata-rata 

dari harga rata-rata subgroup dapat dirumuskan seperti ditunjukkan 

persamaan 

 

 ....................................................................2.2                

 

 

Keterangan :   

  Rata – rata dari harga rata – rata subgroup  

∑�̅�𝑖  = Jumlah rata – rata subgroup   

𝑘      = jumlah subgroup  

c. Menghitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dapat 

dirumuskan seperti yang ditunjukkan persamaan. 

  

 ...........................................................................2.3       

  

 

 

k = 1 + 3,3 log N 
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 Keterangan :  

 𝜎  = Standar deviasi dari waktu penyelesaian  

 𝑥𝑖 = Data ke i  

 �̅̅�  = Rata-rata dari harga rata-rata subgroup (detik)  

 𝑁 = Jumlah pengamatan 

d.  Menghitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata subgroup 

Menghitung standar deviasi dari distribusi nilai rata-rata subgroup dapat 

dirumuskan seperti yang ditunjukkan persamaan. 

 

 

         .....................................................................2.4 

      

    Keterangan :  

 = Standar deviasi dari distribusi nilai rata – rata subgroup   

𝜎    = Standar deviasi dari waktu penyelesaian   

n    = Jumlah data setiap subgroup  

e.  Menghitung Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) 

Menghitung Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas kendali Bawah (BKB) 

dapat dirumuskan seperti yang ditunjukkan persamaan 

 

 .........................................................................2.5  

 

 

 .........................................................................2.6 

 

Keterangan :  

 = Standar deviasi dari nilai rata – rata subgroup  

= Rata-rata dari rata – rata subgroup  

Data yang berada diantara batas atas dan batas bawah merupakan data 

seragam sehingga data tersebut dapat digunakan.  

 

 

 

BKB = - K  

  BKA = + K  
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2.9 Uji Kecukupan Data  

Sutalaksana (2006) menyatakan bahwa uji kecukupan data dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu tingkat ketelitian dan tingkat kepercayaan yang berarti 

pencerminan tingkat kepastian yang diinginkan oleh pengukur setelah 

memutuskan tidak akan melakukan pengukuran yang sangat banyak. Kedua faktor 

tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

a.  Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil 

pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Dinyatakan dalam 

persen.  

b.  Tingkat kepercayaan menunjukkan besarnya kepercayaan pengukur bahwa 

hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian. Dinyatakan dalam persen.   

Sutalaksana (2006) merumuskan perhitungan uji kecukupan data dengan 

menggunakan persamaan.  

 

 .........................................................................2.7 

 

Keterangan :  

𝑁′ = Jumlah pengukuran yang diperlukan   

𝑁  = Jumlah pengukuran yang telah dilakukan   

K  = Koefisien tingkat kepercayaan  

s    = Tingkat ketelitian (untuk k = 95% dan s = 5%; k/s = 40) 

𝑥𝑖  = Data ke-i 

Kesimpulan : 

Jika N’≤ N, maka data sudah cukup 

Jika N’> N, maka data belum cukup 

 

2.10 Produktivitas 

Produktivitas menurut Muchdarsyah dalam Aprilian, T (2010). Sumber-

sumber ekonomi yang digerakan secara efektif memerlukan keterampilan 

organisasi  dan  teknis  sehingga  mempunyai  tingkat  hasil  guna  yang  tinggi.  

 

𝑁′ =  
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Produktivitas kerja adalah suatu konsep universal yang menciptakan lebih 

banyak barang dan jasa bagi kebutuhan manusia, dengan menggunakan sumber 

daya yang terbatas (Tarwaka, et., al, 2004). Menurut Manuaba dalam Arimbawa, 

I, G (2010)  produktivitas  diartikan sebagai  kemampuan  mengubah  masukan  

(input)  dan menggunakan  sumber  daya  untuk  menghasilkan  luaran (output)  

yang  berupa  barang  atau  jasa .   

Pendapat lain dikemukakan oleh Ravianto dalam Revida (2004) bahwa 

produktivitas dapat diketahui dengan pendekatan multi disiplin yang secara efektif 

merumuskan tujuan dan pelaksanaan dengan menggunakan sumber daya secara  

efisien namun tetap menjaga kualitas. Pengertian produktivitas berkaitan erat 

dengan  sistem produksi yaitu sistem pengelolaan dengan cara yang terorganisir  

mengenai  tenaga  kerja,  modal  atau  kapital berupa mesin, peralatan kerja, bahan 

baku, bangunan, untuk mewujudkan  barang  atau  jasa  secara  efektif  dan  

efisien. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya 

segala biaya termasuk pemanfaatan sumber daya manusia dan meningkatkan  

luaran yang sebesar-besarnya  (Desi dkk., 2009) 

Hal  serupa  juga  dinyatakan  oleh  Peter  Drucker dalam Mukaromah, S 

(2009)  Produktivitas  juga  menyangkut  masalah  akhir  yakni  seberapa  besar  

hasil akhir yang diperoleh didalam proses produksi, dengan kata lain produktivitas 

memiliki  dua  dimensi  yaitu: Pertama,  efektifitas  yang  mengarah  pada 

pencapaian  unjuk  kerja yang  maksimal  yaitu  pencapaian  target  yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Kedua yaitu efisiensi yang  berkaitan  

dengan  upaya membandingkan input dengan  realisasi penggunaannya atau 

bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.  

Produktivitas dikatakan meningkat bila:  

1. Volume/kuantitas keluaran besar, masukan tetap 

2. Volume/kuantitas keluaran tetap, tanpa mengurangi masukan 

3. Volume/kuantitas keluaran bertambah, dengan mengurangi masukan 

4. Volume/kuantitas keluaran berlipat ganda, masukan bertambah 
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Gambar 2.3 Keterkaitan Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Produktivitas 

Jadi produktivitas mengandung  upaya  efisiensi dalam  suatu  rasio  antara  

rasio output dan  input dapat dipakai untuk mengetahui kondisi usaha yang  

dilakukan oleh manusia.  Sebagai  ukuran  efisiensi, umumnya berbentuk output 

yang dihasilkan oleh aktivitas kerja dibagi dengan waktu  kerja. Produktivitas  

akan bertambah  bila  ada  penambahan  secara  proporsional  dari nilai  output per 

masukan. Bila  input dalam keadaan konstan, sedang  output yang dihasilkan terus 

bertambah, maka hal ini akan menunjukkan bahwa sumber-sumber efektif dan  

efisien.   

Menurut  Sedarmayanti dalam Arimbawa, I, G (2010) bahwa  secara  

umum  produktivitas  mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang 

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

Perbandingan  ini  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke waktu karena 

dipengaruhi oleh: tata cara kerja, sikap kerja, peralatan kerja, lingkungan kerja, 

motivasi dan sebagainya. Menurut  Sinungan, M dalam Fitriani (2017) bahwa 

produktivitas adalah perbandingan  antara  totalitas  output pada waktu  tertentu 

dibagi  totalitas input  selama periode  tersebut.  

 

 

 

 

 

Input
Metode / Proses 

Produksi
Output

Kualitas dan EfektivitasKualitas dan Efisiensi Kualitas 

Kualitas dan Efektivitas
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 ...............................................................2.8 

 

Keterangan :  

P  = Produktivitas  t   = Waktu Kerja  

O  = Keluaran   i   = Masukan        

Secara garis besar produktifitas Manahan. T dalam Mukaromah, S (2009) 

adalah: 

 

         .......................................................2.9 

 

Dalam produktivitas kerja, secara garis besarnya terdapat dua faktor utama 

yaitu: pertama faktor teknis yaitu faktor yang  berhubungan  dengan  pemakaian  

dan  penerapan peralatan atau teknologi dan lingkungan kerja, dan yang kedua 

faktor  manusia adalah faktor  yang  berpengaruh  terhadap  usaha yang  dilakukan 

manusia di  dalam menyelesaikan  pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya.  

Semua  faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  dipandang  sebagai  

sub  sistem untuk  menunjukkan  dimana  potensi  produktivitas  dan  

cadangannya  disimpan. Menurut Kaming  dalam Aprilian, T (2010) faktor  yang 

mempengaruhi produktivitas proyek diklasifikasikan menjadi empat kategori 

utama, yaitu:  

1. Metode dan teknologi, terdiri atas faktor: desain rekayasa, metode 

konstruksi, urutan kerja, pengukuran kerja. 

2. Manajemen  lapangan,  terdiri  atas  faktor:  perencanaan  dan  

penjadwalan,  tata letak  lapangan,  komunikasi  lapangan,  manajemen  

material,  manajemen peralatan, manajemen tenaga kerja.  

3. Lingkungan  kerja,  terdiri  atas  faktor:  keselamatan  kerja,  lingkungan  

fisik, kualitas pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi.  

4. Faktor manusia, tingkat upah pekerja, kepuasan kerja, pembagian 

keuntungan, hubungan kerja mandor-pekerja.   
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Dari paparan di atas produktivitas merupakan hasil  yang  diperoleh  

seimbang  dengan  masukan  yang  diolah. Melalu berbagai  perbaikan  cara  

kerja,  pemborosan  waktu,  tenaga  dan  berbagai  input lainnya akan bisa 

dikurangi  sejauh mungkin. Hasilnya  tentu akan  lebih baik dan banyak  hal  yang  

bisa  dihemat. Yang  jelas, waktu  tidak  terbuang  sia-sia,  tenaga dikerahkan 

secara efektif secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan dapat 

diminimalisir sehingga pencapaian tujuan usaha bisa terselenggara dengan baik, 

effektif dan efisien. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka dengan melakukan perbaikan kondisi 

kerja proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional di Desa Sungai Udang 

diharapkan dapat mendorong peningkatan produktifitas secara langsung melalui 

eliminasi elemen  yang  tidak  efektif  sehingga perlu  dihilangkan  atau  

dimodifikasi proses kerja sehingga waktu  proses  dapat  lebih  singkat. 

 

2.11 Biaya  

Menurut Bustami dalam penelitian Tiara, dkk (2016) biaya adalah  

pengorbanan  sumber  ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang  telah  

terjadi atau  kemungkinan  akan  terjadi  untuk  mencapai tujuan  tertentu. 

Pengorbanan yang  telah  dikeluarkan  diharapkan  memiliki manfaat untuk 

sekarang dan akan datang. Mulyadi dalam penelitian Novita (2015) 

mengungkapkan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Klasifikasi  biaya  apabila  dikaitkan  dengan  dapat tidaknya dikendalikan,  

biaya  dapat  dikelompokkan menjadi  dua  yaitu: biaya  terkendali  dan  biaya  tak  

terkendali. Biaya  terkendali  adalah  biaya  dimana manajer dapat  mempengaruhi  

ada  tidaknya  dan  besar  kecilnya  biaya  tersebut.  Sedangkan  biaya tak 

terkendali, merupakan biaya dimana manajer tidak dapat mempengaruhi suatu 

biaya melalui kebijakannya. Dengan adanya pengalokasian biaya, produk yang 

dihasilkan mencerminkan total biaya produksi secara keseluruhan. Apabila 

alokasi dapat dilakukan secara tepat, maka penghitungan harga pokok produksi 

juga dapat dilakukan  dengan  tepat,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  analisa  
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profitabilitas  dan  mempermudah  dalam pengambilan keputusan (Lambajang, A 

2013). 

Jadi dari seluruh penjelasan yang ada di atas tentang pengertian biaya 

dapat disimpulkan bahwa, biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai 

pengorbanan untuk  memperoleh  barang atau jasa yang berguna untuk masa yang 

akan datang atau mempunyai manfaat memperoleh pendapatan (revenue). Biaya-

biaya  dari  suatu  pengorbanan  dibentuk  oleh  nilai  dari  banyaknya kapasitas 

produksi yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang. 

 

2.11.1 Biaya Produksi  

Biaya  produksi  adalah  biaya  yang  digunakan dalam proses produksi 

yang terdiri dari bahan baku langsung,  tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya 

overhead  pabrik  Bustami dalam penelitian Novita  (2015).  Biaya produksi 

adalah jumlah biaya yang dibebankan ke suatu  produk  untuk  mencapai  tujuan.  

Menurut Riwayadi dalam penelitian Yuke (2014) biaya produksi adalah  

biaya  yang  terjadi  pada  fungsi produksi, dimana fungsi produksi merupakan 

fungsi yang mengolah bahan baku  menjadi barang jadi. 

Jadi biaya produksi merupakan biaya yang  terjadi sehubungan dengan 

kegiatan manufaktur atau memproduksi  bahan  baku menjadi  produk jadi, terdiri 

dari: biaya bahan baku, biaya  pekerja  langsung, dan biaya  overhead pabrik.  

 

2.11.2 Unsur – Unsur Biaya Produksi 

Kebanyakan  perusahaan  manufaktur membagi  biaya  produksi  kedalam  

tiga kategori  besar  yaitu  biaya  bahan langsung (direct  material),  tenaga  kerja  

langsung (direct  labour),  dan  biaya  overhead  pabrik (manufacturing 

goverhead). Menurut Mulyadi dalam penelitian Lambajang, A (2013) terdapat 

tiga faktor biaya–biaya yang diperlukan melakukan proses produksi, seperti : 

1. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku merupakan beban yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang  diolah dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor maupun pengolahan sendiri. Contoh 

biaya bahan baku langsung adalah: Buah kelapa, Batu, Semen, Kayu dll.   
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2. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya  tenaga  kerja  langsung  adalah salah  satu  unsur  dari  harga  pokok  

produk karena  itu  biaya  tenaga  kerja  diperlukan dalam  penentuan  

harga  pokok  produk  per unit. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu 

biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi.  

3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak termasuk dalam 

biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya 

overhead pabrik merupakan salah satu biaya yang dibebankan untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Blocer, dkk dalam Satya, W 

(2013) biaya overhead pabrik merupakan beban biaya pabrik tidak 

langsung untuk bahan baku, tenaga kerja dan fasilitas yang digunakan 

untuk mendukung proses produksi selama periode yang akan datang. 

Biaya overhead dibagi menjadi dua jenis yaitu biaya overhead pabrik 

variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Kedua biaya ini sering  

dilupakan pada saat perhitungan biaya produksi dan belum dikelompokkan 

yang mana termasuk biaya bop variabel dan bop tetap, yang  termasuk bop 

variabel pada penelitian ini yaitu biaya listrik, biaya biaya bahan bakar 

(gas). Sedangakan bop tetap yaitu biaya penyusutan peralatan yang 

digunakan pada saat melakukan proses produksi minyak kelapa secara 

tradisional. 

Efisiensi  biaya  produksi suatu hal yang penting yang harus dilakukan 

oleh perusahaan  untuk  mencapai  laba  yang  optimal. Tingkat efisiensi biaya 

produksi suatu perusahaan dapat  diukur  dengan  berapa  banyak  bahan  baku, 

tenaga kerja langsung, dan  overhead pabrik  yang digunakan untuk menghasilkan 

keluaran tertentu. 
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2.12 Hubungan Antara Perbaikan Kondisi Kerja Dengan Firman Allah 

SWT Didalam Al-Qur’an .  

Telah berlaku kehendak Allah, menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya 

di muka bumi. Telah berlaku sunnatullah memberikan potensi kepada manusia 

sebagai penggerak dan sumber daya alam, baik dengan tenaga dan pikiran 

maupun perasaan manusia harus berkarya membangun sumber kehidupan. 

Merubah nasib menjadi lebih baik untuk meningkatkan kapasitas hidup supaya 

bisa menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. 

Sejak pertama kali diciptakan sistem tersebut tidak akan pernah berubah 

selamanya kecuali manusia sendiri yang merubahnya, manusia dengan usahanya 

berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dari yang ada menjadi lebih baik 

dan lebih mulia, itu jika dia mau jika tidak maka selamanya manusia tidak akan 

menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Sunnatullah tersebut sudah Allah jelaskan 

di dalam Al-quran:  

(13. وا َما ِبأَن فْ ِسِهمْ  .(الرعد مْ  َحتَّى ي َغيِّر  وا ِبَقو  َْ َلْ ي َغيِّر  إِنَّْ ّللاَّ   

Artinya : “Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum (bangsa) sehingga kaum 

itu sendiri yang merubah dirinya” (Q.S Al-raad, 13) 

Supaya kehidupan di muka bumi berjalan aktif, dinamis dan tidak 

monoton, maka manusia harus bekerja membangun cipta dan karya. Manusia 

yang membuat peraturan dan sekaligus menjadi pelaksana, dengan ilmu 

pengetahuan yang dianugrahkan untuk memudahkan segala aktivitas manusia.  

Berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Perbaikan Kondisi Kerja Proses 

Produksi Minyak Kelapa Secara Tradisional Dengan Menggunakan Program 

WISH” dengan adanya perbaikan kindisi kerja dalam pembuatan minyak kelapa 

dari yang sebelumnya proses kerja atau mentode kerjanya tidak ada perubahan 

maka dengan adanya perbaikan kondisi dan metode kerja yang berbeda 

diharapakan output yang dihasikan untuk meminimalisir waktu dan biaya yang 

selama ini sering  menjadi kurang minatnya masyarakat membuata minyak kelapa 

secara tradisional. 

 


