
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 
4.1 Data Pekerja 

Data pekerja merupakan pekerja yang melakukan aktifitas atau yang 

terlibat dalam proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional yang ada di 

Dusun Sungai Udang. Data pekerja ini berupa biodata pekerja seperti nama, usia, 

jenis kelamin, dan pekerjaan.  

Tabel 4.1 Data Pekerja Proses Pembuatan Minyak Kelapa Secara Tradisional 

No Nama Usia Jenis Kelamin Pekerjaan 

1 Baharuddin 49 Laki – laki Petani 

2 Siti Hajar 50 Perempuan IRT 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

Tenaga kerja pada pembuatan minyak kelapa secara tradisional yang ada 

di Dusun Sungai Udang berjumlah dua orang pekerja. Aktifitas kerja dibagi dua 

bagian, untuk bagian di luar ruangan (kebun) dikerjakan oleh kaum laki-laki 

seperti mengupas, membelah dan mencungkil daging kelapa, proses selanjutnya   

dikerjakan oleh kaum perempuan untuk diolah menjadi minyak kelapa seperti 

mencuci, memarut, memeras, memasak dan menyaring minyak kelapa. 

 

4.2      Data Alat Dan Bahan Baku Utama 

Data ini merupakan data yang digunakan dalam proses pembuatan minyak 

kelapa secara tradisional baik berupa peralatan maupun bahan baku seperti: 

1. Bajji     7.   Sendok  

2. Pencungkil   8.   Wadah atau toples plastik trasparan 

3. Saringan atau kain bersih 9.   Sumber Panas (kompor) 

4. Baskom            10.  Botol tempat penyimpanan 

5. Parutan            11.  Kelapa yang sudah tua 

6. Wajan             12.  Air bersih 

Bahan baku utama pembuatan minyak kelapa secara tradisional berupa 

kelapa yang benar-benar sudah tua untuk menghasilkan minyak yang banyak dan 

bagus.  
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Buah  kelapa yang digunakan untuk pembuatan minyak biasanya diambil 

sebagian kelapa yang kebetulan sedang dalam masa panen sehingga memudahkan 

dalam  pembuatan minyak kelapa. Selain bajji alat yang digunakan dalam proses 

pembuatan minyak kelapa secara tradisional biasanya menggunakan peralatan 

yang sering digunakan dalam peralatan rumah tangga. Mesin yang digunakan 

adalah modifikasi dari mesin pompa air menjadi mesin pemarut kelapa, jenis 

SHIMIZU model PS-128 BIT dengan kekuatan 220/1,3 V/A. 

 

4.3 Data Elemen – Elemen Perkerjaan 

Setiap proses pekerjaan membutuhkan elemen atau tahapan dalam 

menyelesaikan suatu kegiatan, tahapan tersebut diurutkan dari tahapan awal 

hingga tahapan akhir Elemen proses produksi minyak kelapa secara tradisional 

dari pengamatan secara langsung maupun wawancara dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Terlebih dahulu kelapa yang di gunakan adalah kelapa yang sudah tua, 

karena kelapa yang sudah tua menghasilkan minyak yang lebih banyak 

bila dibandingkan dengan yang muda. 

2. Selanjutnya kelapa dikupas dengan cara memisahkan antara kulit sabut 

dengan tempurungnya, proses ini menggunakan alat khusus disebut bajji.  

3. Kelapa yang sudah kupas lalu dibelah, proses ini juga masih menggunakan 

bajji.  

4. Kemudian dipisahkan antara daging buah kelapa dengan tempurungnya, 

cara ini biasanya menggunakan alat pencungkil.  

5. Kelapa yang sudah dicungkil ditempatkan di dalam satu wadah dan siap 

untuk dicuci menggunakan air bersih. Daging kelapa benar-benar harus 

dicuci bersih sebab jika ada daging kelapa yang busuk maka akan 

mempengaruhi minyak kelapa tersebut. 

6. Daging kelapa selanjutnya diparut dan dikumpulkan dalam wadah yang 

cukup besar agar hasil parutan tidak berhamburan. 
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7. Parutan kelapa dicampur dengan air bersih, lalu diperas, proses pemerasan 

kelapa ini dilakukan tiga kali. Jadi, ampas hasil perasan pertama dicampur 

lagi dengan air bersih, lalu diperas dan hasil perasan disaring dan 

ditampung kembali. 

8. Hasil perasan santan selanjutnya diendapan atau masyarakat disana sering 

menyebutnya dengan nama  di robang yakni santan dimasukkan kedalam 

toples plastik transparan, selanjutnya didiamkan hingga membentuk dua 

lapisan krim dan skim. Lapisan krim dimasak hingga terpisahnya minyak 

dengan blondo. 

9. Proses selanjutnya yakni memisahkan antara blondo dengan minyak 

dengan menggunkan saringan. Minyak yang sudah disaring selanjutnya 

dimasukan kedalam botol bersih. 
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Operation Process Chart (OPC) pembutan minyak kelapa secara 

tradisional sebagai berikut: 

PETA PROSES OPERSI 

Nama Objek  : Proses Pembuatan Minyak Kelapa Secara Tradisional 

Nomor Peta  : 01 

Dipetakan Oleh  : Hasan Basri 

Tanggal Dipetakan  : 08 April 2018 

O - 1

Pengupasan Buah Kelapa 

Pencucian Dengan Air Bersih

Pencungkil

Baskom

Mesin Parut

Manual

9,3'

3,5'

18,2'

16'

40'

88'

Buah KelapaAir

KETERANGAN

Simbol Kegiatan Jumlah Waktu

Total

Operasi

Penyimpanan 1

10

11

1024,28'

O - 2

Pembelahan Buah Kelapa 

Bajji 

O - 3

Pencunkilan Daging Kelapa 

O - 4

O - 5

Pemarutan Daging Kelapa 

Pemerasan Daging Kelapa 

O - 6

O - 7

O - 8

O - 9

O - 10

Toples Plastik Transparan

Pengendapan Santan 

Sendok

Pemisahan Santan Kental (Krim) Dengan Santan Encer 

Kompor

Perebusan/Pemasakan Krim

Saringan

Pemisahan Kanil (Blondo) Dengan Minyak 

678'

25'

144'

15'

S - 1

Bajji 

1024,28'

 

Gambar 4.1 Peta Proses Pembuatan Minyak Kelapa Secara Tradisional 
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4.4 Data Waktu Proses Produksi 

Data waktu merupakan waktu yang dibutuhkan dalam setiap proses 

pengerjaan atau kegiatan. Pengambilan data waktu proses diakukan secara 

langsung oleh penulis. proses produksi minyak kelapa secara tradisional melalui 

10 elemen proses yang penjabarannya dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berikut ini 

merupakan data waktu proses produksi minyak kelapa secara tradisional yang 

dilakukan pengamatan secara langsung.  

Tabel 4.2 Data Waktu Proses Produksi 

No Elemen Kegiatan 
Waktu Proses  

(Menit) 

1 Pengupasan Buah Kelapa 9,3 

2 Pembelahan Buah Kelapa 3,5 

3 Mencungkil Daging Buah Kelapa 18,2 

4 Mencuci Daging Buah Kelapa 16 

5 Memarut Daging Buah Kelapa   40 

6 Memeras Santan Kelapa 88 

7 Mengendapkan Santan Kelapa  678 

8 Memisahkan Krim & Skim 25 

9 Pemasakan Krim 144 

10 Penyaringan Minyak Kelapa 15 

Total Waktu 1024,28 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

 Total waktu yang dibutuhkan untuk membuat minyak kelapa secara 

tradisional dengan menggunakan bahan baku kelapa sebanyak 50 butir adalah 

1024,28 menit atau 17,07 Jam. Proses pembuatan minyak kelapa dengan cara 

pengendapan ini menghasilkan minyak kelapa sebanyak 7 liter.  

 Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Dusun Sungai 

Udang yang terbiasa membuat minyak dari kelapa menyebutkan bahwa ada 

perbedaan antara kelapa yang ditanam didaerah air asin dengan air tawar, untuk 

tanaman kelapa daerah air asin lebih banyak mengandung minyak dibandingkan 

dengan tanaman kelapa daerah air tawar meskipun menggunakan jumlah kelapa 
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yang sama. Untuk menghasilkan satu liter minyak kelapa untuk daerah air asin 

biasanya menggunakan 6-7 butir kelapa, sementara untuk daerah air tawar bisa 

lebih dari pada itu. Namun untuk membuktikannya secara pasti perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan kelapa yang ditanam didaerah air asin 

dengan air tawar dari segi jumlah minyak yang dihasilkan. 

 

4.4.1 Uji Keseragaman Data 

 Uji keseragaman data dilakukan pada setiap aktivitas data waktu proses 

dalam pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Pengujian data ini  

menggunakan bantuan Microsoft Excel 2007. 

Tabel 4.3 Data Waktu Proses Pengupasan dan Pembelahan Buah Kelapa 

Elemen Kegiatan 

Pengupasan Buah Kelapa (Detik) Pembelahan Buah Kelapa (Detik) 

1 12,3 26 10,5 1 4,8 26 4,1 

2 12,2 27 12,1 2 5,1 27 3,9 

3 11,5 28 10,6 3 5 28 3,7 

4 10,8 29 11,3 4 5,4 29 4 

5 12 30 11,9 5 5,2 30 4,2 

6 11,4 31 11,3 6 4,7 31 4,1 

7 10,7 32 11,7 7 4,7 32 4,4 

8 11,7 33 11,4 8 4,9 33 4,2 

9 10,6 34 10,8 9 5,3 34 3,8 

10 10,9 35 10,9 10 4,6 35 3,9 

11 11,3 36 11 11 4,3 36 4,3 

12 10,4 37 11,1 12 3,8 37 4 

13 11 38 10,6 13 4 38 3,7 

14 11,6 39 10,7 14 3,9 39 3,9 

15 11,1 40 10,7 15 4,3 40 3,6 

16 12,3 41 10,6 16 4,1 41 3,7 

17 12,1 42 10,8 17 4,5 42 3,7 

18 11,9 43 11,2 18 4,3 43 4 

19 11,5 44 10,6 19 3,8 44 3,9 

20 10,3 45 10,9 20 4,4 45 4 

21 10,5 46 10,9 21 4,4 46 4,1 

22 11,3 47 11,1 22 4,2 47 3,8 

23 12,2 48 11,2 23 5 48 4 

24 10,6 49 11,5 24 4,9 49 4,4 

25 11,4 50 11 25 4 50 4,2 

560 Detik  213,2 Detik 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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 Data dikatakan seragam apabila nilainya berada diantara batas kendali atas 

(BKA) dan batas kendali bawah (BKB) atau sama dengan batas kendali atas 

(BKA) dan atau batas kendali bawah (BKB). Uji keseragaman melewati beberapa 

tahap, seperti pada  data waktu proses pengupasan dan pembelahan dibawah ini. 

1. Uji Keseragaman Data Proses Pengupasan  

a. Rata-rata Keseluruhan Data 

 X  = 
n

Xi
 

  = 
50

)1111,5....12,2(12,3 
 

 = 
50

560

       

 
= 11,2

 

b. Standar Deviasi 

σ   = 
1

)( 2




N

XXi
 

 =
150

)11,211(....)11,22,12()11,23,12( 222





 

 =
49

08,15
   

 = 0,55 

c. Perhitungan BKA dan BKB 

1) BKA  = 2X  

= 11,2 + 2 (0,55)  

= 12,3 
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2) BKB  = 2X  

= 11,2 - 2 (0,55)  

= 10,1 

 
Gambar 4.2 Grafik Uji Keseragaman Data Waktu Proses Pengupasan 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh bahwa batas kendali waktu 

pengupasan buah kelapa adalah 12,3 ≤ Xi ≥ 10,1, dapat dikatakan seragam  karena 

semua  nilainya berada diantara batas kendali atas (BKA) dan batas kendali bawah 

(BKB)  atau sama dengan batas kendali atas (BKA) dan atau batas kendali bawah 

(BKB). 

2. Uji Keseragaman Data Proses Pembelahan 

a. Rata-rata Keseluruhan Data 

 X  = 
n

Xi
 

  = 
50

)2,45....5,1(4,8 
 

 = 
50

2,213

       

 
= 4,26 



IV-9 

 

b. Standar Deviasi 

σ   = 
1

)( 2




N

XXi
 

 =
150

)4,262,4(....)4,261,5()4,268,4( 222





 

 =
49

5952,10
   

 = 0,46 

c. Perhitungan BKA dan BKB 

1) BKA  = 2X  

= 4,26 + 2 (0,46)  

= 5,184 

2) BKB  = 2X  

= 4,26 - 2 (0,46)  

= 3,344 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Uji Keseragaman Data Waktu Proses Pembelahan 
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Berdasarkan  perhitungan  diatas  diperoleh  bahwa  batas  kendali  waktu 

pembelahan buah kelapa  adalah 5,184 ≤ Xi ≥ 3,344, terdapat 3 data yang berada 

diluar batas kendali atas (BKA) yaitu proses pembelahan kelapa pada butir 4,5 

dan 9. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas pekerja diluar kerja normal. 3 data 

yang tidak seragam dapat dibuang. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Uji Keseragaman Data 

Nama Proses Rata-rata σ BKA BKB 

Proses Pengupasan 11,2 0,55 12,3 10,1 

Proses Pembelahan 4,26 0,46 5,184 3,344 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

 

4.4.2   Uji Kecukupan Data 

Pengujian kecukupan data menggunakan  bantuan  Microsoft  Excel  2007. 

Pengujian kecukupan data waktu proses pengupasan dan pembelahan dengan  

mempertimbangkan tingkat  ketelitian 5 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Hasil 

pengukuran hanya boleh menyimpang sebesar 5 % dan rata-rata keyakinan 

sebesar 95 %. Tingkat ketelitian dan tingkat kepercayaan merupakan cerminan 

tingkat kepastian yang diinginkan oleh pengukur. Uji  kecukupan data waktu 

proses pengupasan dan pembelahan sebagai berikut: 

1. Uji Kecukupan Data Proses Pengupasan 

2
22 )()()/(
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XiXiN
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2

2222

11.....2,123,12

)11.....2,123,12()11....2,123,12(50)40(
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2
2
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313600314354)40(
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 N’ = 3,84  
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 Berdasarkan  perhitungan  uji  kecukupan data  diatas  diperoleh  bahwa  

N > N’ sehingga dapat dikatakan data tersebut cukup. Uji cukup data waktu proses 

pengupasan  sebesar  3,84 < 50. 

2. Uji Kecukupan Data Proses Pembelahan  

2
22 )()()/(
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XiXiN
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2

2222

2,4.....1,58,4

)2,4.....1,58,4()2,4....1,58,4(50)40(
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2
2

2,213

)2,213()68,919(50)40(
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24,4545445984)40(
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N

 
 N’ = 18,65 

 Berdasarkan  perhitungan  uji  kecukupan  data  diatas  diperoleh  bahwa  

N > N’ sehingga dapat dikatakan data tersebut cukup. Uji cukup data waktu proses 

pengupasan sebesar 18,65 < 50. 

 

4.5 Data Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga, biaya listrik, dan biaya bahan bakar 

(gas). Biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi minyak kelapa secara 

tradisional disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

1. Biaya Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi minyak kelapa secara 

tradisional adalah kelapa, dimana jumlah kelapa yang dibutuhkan 

sebanyak 50 butir dengan harga kelapa  Rp.1.800/butir. Jadi biaya bahan 

baku sebesar Rp 90.000.    
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2. Biaya Tenaga Kerja 

Biya tenaga kerja pada proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional 

ini terdiri dari dua bagian, pertama biaya yang dihitung berdasarkan upah 

proses per buah kelapa dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab. 

Indragiri Hilir sebesar Rp 2.547.000 dibagi rata-rata per hari kerja 

sehingga menghasilkan biaya atau upah Rp 98.000/hari. Pembagian upah 

ternaga kerja ini juga berkaitan dengan aktivitas kerja sebagaimana yang 

telah disinggung pada bagian data pekerja. Biaya tenaga kerja proses 

pembuatan minyak kelapa secara tradisional dapat dilihat dari tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Klasifisikasi Biaya Tenaga Kerja 

Uraian Elemen Kegiatan Jumlah 

Berdasarkan 

Upah/buah 

Mengupas Buah Kelapa  Rp 80  x 50 butir = Rp 4.000 

Membelah Buah Kelapa Rp 40  x 50 butir = Rp 2.000 

Mencungkil Daging Buah 

Kelapa 
Rp 40  x 50 butir = Rp 2.000 

Berdasarkan 

UMK  

(dalam per 

hari kerja) 

Pencucian, Pemarutan, 

Pemerasan, Pengendapan, 

Pemisahan , Pemasakan dan 

Penyaringan Minyak Kelapa 

Rp 98.000 x 2 hari = Rp 196.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Rp 204.000 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

3. Biaya  Listrik  

Dalam penelitian ini proses pemarutan daging kelapa menggunakan mesin 

pemarut kelapa dengan daya listrik. Proses pemarutan kelapa 

menghabiskan daya listrik sebesar 2,5 kWh dengan durasi waktu 40 menit, 

sementara harga listrik PLTD unit Dusun Sungai Udang sebesar Rp. 

5000/kWh. Jadi total biaya listrik yang butuhkan adalah Rp 12.500.   

4. Biaya Bahan Bakar (Gas) 

Bahan bakar yang digunakan untuk memasak santan (krim) dengan 

kompor berbahan bakar gas dengan tabung 3 kg. Proses pemasakan santan 
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(krim) dengan durasi waktu sebesar 144 Menit atau 2,4 Jam dan 

menghabiskan  ± 1/3 dari isi tabung gas 3 kg tersebut, sementara harga gas 

3 kg di Dusun Sungai Udang sebesar Rp 28.000. Jadi biaya bahan bakar 

(gas) yang dibutuhkan adalah Rp 9.500. 

Tabel 4.6 Total Biaya Produksi  

No Uraian Jumlah 

1 Biaya Bahan Baku Rp 90.000 

2 Biaya Tenaga Kerja  Rp 204.000 

3 Biaya  Listrik  Rp 12.500 

4 Biaya Bahan Bakar (Gas) Rp 9.500 

Total Biaya Produksi Rp 316.000 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan uaraian diatas maka total biaya produksi yang terdari dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya bahan bakar (gas) 

dalam pembuatan minyak kelapa secara tradisional di Dusun Sungai Udang 

sebesar Rp 316.000 

 

4.6 Data Daftar Periksa Program WISH 

Daftar  tindakan  perbaikan  di isi  dengan  melakukan  wawancara  kepada 

masyarakat yang terlibat dalam pembuatan minyak kelapa sercara tradisional dan 

pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengisi daftar periksa program 

WISH dengan menandai “Ya” dan “Tidak”. Tanda “Ya” apabila perlu adanya 

perbaikan sedangkan tanda “Tidak” apabila tidak perlu dilakukan  perbaikan  pada  

daftar  periksa  tersebut.  Setelah  menandai  sesuai dengan  hasil  pengamatan  

kemudian  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat yang terlibat dalam 

pembuatan minyak kelapa sercara tradisional tentang  daftar  periksa  yang  

bertanda  “Ya”. Dalam wawancara  tersebut  apakah termasuk  dalam  tanda  

“Prioritas”.  Menandai  “Prioritas”  merupakan  merasa  perlu  dilakukan  

perbaikan,  apabila  tidak merasa  perlu adanya perbaikan maka  tidak  perlu  

menandai  “Prioritas”.  Data  Hasil  pengamatan  dan wawancara tidakan daftar 

periksa program WISH dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Hasil Pengamatan dan Wawancara Daftar Periksa Program WISH   

No Daftar Periksa 
Apakah Perlu Perbaikan 

Keterangan 
Ya Tidak Prioritas 

Penyimpanan dan Penanganan Material 

1 Jalur transportasi yang jelas dan tertanda  √ 
 

 

Tidak perlu adanya penenda jalur transportasi 

karna proses pembuatan minyak kelapa secara 

tradisional ini tidak banyak elemen kerja  

2 Penggunaan gerobak, truk-tangan, roller, dan 

perangkat lainnya saat memindahkan material 
√  √ 

Penggunaan gerobak atau truk-tangan untuk 

mengangkut bahan baku kelapa yang sudah di 

cungkil untuk terutama sebelum minyak kelapa di 

proses menjadi minyak 

3 Penyediaan rak susun atau tempat penyimpanan 

untuk peralatan, bahan dan produk  
 √  

Sudah terdapat rak susun untuk penyimpanan 

peralatan kerja, karena sebagian besar peralatan 

tersebut merupakan peralatan rumah tangga.   

4 Penggunaan palet atau kontainer untuk 

membawa dan memindahkan bahan atau produk 
 √  

Tidak ada palet khusus untuk memindahkan 

barang karena pemindahan dilakukan dengan cara 

manual  

5 Penyediaan grip/pegangan pada semua 

kontainer dan palet 
 √  

Tidak ada palet khusus untuk memindahkan 

barang karena pemindahan dilakukan dengan cara 

manual 

Penanganan Mesin 

6 
Pemasangan pelindung yang sesuai untuk 

bagian mesin dan peralatan listrik yang 

berbahaya 

√  √ 

Sering mengalami penumpukan ampas kelapa 

dibagian dalam mesin, sehingga peng 

opersasiannya tidak optimal. Maka perlu adanya 

alat bantu dalam pengoperasian mesin parut, jika 

menggunakan tangan maka dikhawatirkan akan 

terjadinya luka.  

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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Tabel 4.7 Hasil Pengamatan dan Wawancara Daftar Periksa Program WISH (Lanjutan) 

No Daftar Periksa 
Apakah Perlu Perbaikan 

Keterangan 
Ya Tidak Prioritas 

7 Pemasangan label dan rambu yang mudah 

dilihat untuk menghindari kesalahan kerja 
√  √ 

Tidak ada label dan rambu pada mesin, perlu 

adanya label yang mudah dilihat untuk 

menghindari kesalahan kerja 

8 
Dipastikan perawatan mesin yang baik dan tidak 

ada komponen yang rusak atau tidak pas 
√  √ 

Perlu adanya perawatan dan pembersihan mesin 

baik sebelum maupun sesudah melakukan proses 

produksi  

9 
Pengendali bahaya terlihat dengan jelas dan 

mudah dijangkau 
√  √ 

Untuk mengoptimalkan kinerja mesin parut perlu  

adanya alat bantu yang mudah dilihat dan 

dijangkau operator 

10 
Kabel-kabel konektor listrik ke mesin dan 

penerangan dipastikan aman 
 √  

Penanganan kabel konektor listrik ke mesin dan 

penerangan sudah berjalan aman 

Stasiun Kerja 

11 
Penyesuaian ketinggian bekerja sesuai atau 

dibawah tinggi siku 
√   

Penyesuaian ketinggian tidak ada karena belum 

terdapat area kerja  yang  tetap.  Tidak  prioritas  

karena  semua  aktivitas dilakukan dilantai dan 

pekerja fleksibel.   

12 
Penempatan alat dan bahan yang sering 

digunakan ditempat yang mudah dijangkau 
√  √ 

Penempatan jarak antara bajji dengan kelapa harus 

berdekatan agar memudahkan operator untuk 

menjangkau buah kelapa yang akan di kupas 

maupun yang akan di belah 

13 
Penggunaan jig, klem atau alat penjepit lainnya 

sebagai penahan benda saat pekerjaan dilakukan 
 √  

Tidak ada aktivitas kerja dalam pembuatan 

minyak kelapa secara tradisional yang 

membutuhkan alat penjepit  

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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Tabel 4.7 Hasil Pengamatan dan Wawancara Daftar Periksa Program WISH (Lanjutan) 

No Daftar Periksa 
Apakah Perlu Perbaikan 

Keterangan 
Ya Tidak Prioritas 

14 
Penyediaan tempat penyimpanan yang baik 

untuk setiap alat 
 √  

Sudah terdapat tempat penyimpanan peralatan 

kerja, sehingga memudahkan mencari bila 

peralatan tersebut digunakan kembali 

Lingkungan Fisik 

15 
Penambahan pencahayaan alami dan menjaga 

langit-langit dan jendela tetap bersih 
 √  

Lingkungan kerja memiliki 2 jendela dan pintu 

yang langsung mengarah  keluar  sehingga  

pencahayaan  baik.  Kebersihan jendela rutin 

dilakukan. 

16 
Penyediaan lampu umum dan lampu kerja yang 

sesuai untuk aktivitas yang dilakukan  
 √  Tidak diperlukan lampu kerja dikarenakan ruang 

kerja sudah cukup  baik. 

17 
Isolasi sumber debu, bahan kimia berbahaya, 

kebisingan atau panas dari area kerja 
√  √ 

Bahan kimia yang berbahaya perlu dijauhkan dari 

area kerja agar proses pembuatan minyak kelapa 

tetap steril. Perlu penggunaan earplug untuk 

operator mesin parut mengingat kebisingan yang 

dihasilkan cukup kuat. 

18 
Dipastikan semua wadah bahan berbahaya 

diberi label 
 √  Proses pembuatan minyak kelapa secara 

tradisional tidak membutuhkan bahan kimia   

19 Perlindungan tempat kerja dari hawa dingin √  √ 

Perlu adanya pelindung, khusus kepada elemen 

kegian mengupas, membelah dan mencungkil 

buah kelapa karna operator bekerja di ruang 

terbuka 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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Tabel 4.7 Hasil Pengamatan dan Wawancara Daftar Periksa Program WISH (Lanjutan) 

No Daftar Periksa 
Apakah Perlu Perbaikan 

Keterangan 
Ya Tidak Prioritas 

20 

Perbaikan perlindungan panas bangunan dengan 

melapisi dinding atau atap dengan material 

kedap (penahan) panas 

√  √ 

Perlu adanya pelindung atap berupa terpal, khusus 

kepada elemen kegian mengupas, membelah dan 

mencungkil buah kelapa karna operator bekerja di 

ruang terbuka 

21 
Penambahan ventilasi alami dengan bukaan, 

jendela atau pintu yang terbuka 
 √  Sirkulasi  udara  lancar.  Lubang  ventilasi  tidak  

tertutup.  Pintu selalu dalam keadaan terbuka. 

22 
Penyediaan pakaian yang memadai dan 

peralatan pelindung diri 
√  √ 

Perlu adanya pelindung diri berupa sarung tangan 

untuk operator pembelahan dan pencungkil kelapa 

dan pakaian khusus pelindung paha bagi operator 

bagian pengupasan buah kelapa. Penggunaan 

apron untuk operator bagian pemasakan minyak 

kelapa. 

23 

Penyediaan minimal dua jalur keluar ruangan 

yang lancar dan cukup untuk pemadaman 

kebakaran 

 √  Tidak perlu adanya jalur khusus untuk pemadam 

kebakaran 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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Tabel 4.7 Hasil Pengamatan dan Wawancara Daftar Periksa Program WISH (Lanjutan) 

No Daftar Periksa 
Apakah Perlu Perbaikan 

Keterangan 
Ya Tidak Prioritas 

Fasilitas Kesejahteraan dan Organisasi Kerja 

24 
Penyediaan air minum yang cukup dan layak di 

tempat kerja 

 

 
√  Sudah tersedia tempat air minum yang cukup 

untuk pekerja di lantai produksi 

25 

Penyediaan toilet yang dibersihkan secara 

teratur dan tempat cuci dengan sabun 
 √  Sudah terdapat toilet berada dekat dengan lantai 

produksi yang layak digunakan.  

26 
Penyediaan area terpisah dan higenis untuk 

tempat istirahat dan makan 
 √  Tersedia area terpisah untuk tempat makan dan 

istirahat 

27 
Penyediaan peralatan P3K dan melatih pekerja 

tentang penggunaannya 
√  √ 

Perlu adanya penyediaan peralatan P3SK, karna 

terdapat bagian-bagian pekerjaan yang beresiko 

untuk terkena luka 

28 
Penyesuaian tempat kerja untuk kebutuhan 

pekerja difabel dan wanita hamil 
 √  Pekerja tidak ada yang dalam keadaan difabel dan 

hamil 

29 
Kombinasi pekerjaan, sehingga setiap pekerja 

dapat melakukan pekerjaan yang bervariasi 
 √  Pekerja dapat melakukan pekerjaan yang 

bervariasi 

30 
Pengaturan tata letak dan aliran kerja untuk 

mengurangi gerakan yang tidak perlu 
√  √ Perlu adanya aliran kerja yang jelas sehingga alur 

produksi berjalan dengan baik dan lancar 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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4.6.1   Menentukan Aspek Program WISH 

Terdapat enam aspek yang dipertimbangkan dalam program WISH  adalah  

penyimpanan dan penanganan material, keselamatan mesin, stasiun kerja,  

lingkungan fisik dan fasilitas kesejahteraan dan organisasi kerja. Evaluasi  

tersebut  berdasarkan jumlah daftar periksa dengan tanda “Prioritas” dibagi dalam 

jumlah satu aspek program WISH. Perhitungan indeks prioritas berdasarkan 

masing - masing aspek dengan jumlah aspek yang berbeda-beda.   

1. Penyimpanan  dan  Penanganan Material: 
5

1

 
=

  
 0,2   

2. Keselamatan Mesin: 
5

4

 
=

 
 0,8    

3. Stasiun  Kerja: 
4

1

 
=

 
0,25 

4. Lingkungan Fisik: 
9

4

 
=

 
 0,444 

5. Fasilitas Kesejahteraan dan Organisasi Kerja: 
7

2

 
= 0,285 

 
Gambar 4.4 Indeks Prioritas Program WISH 
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 Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh bahwa nilai indeks prioritas 

paling besar 0,8, menunjukkan bahwa indeks prioritas adalah pada aspek 

keselamatan mesin sesuai dengan daftar  periksa  program WISH  dengan tanda 

“Prioritas” sebagai berikut: 

1. Pemasangan pelindung yang sesuai untuk bagian mesin dan peralatan 

listrik yang berbahaya. 

2. Pemasangan label dan rambu yang mudah dilihat untuk menghindari 

kesalahan kerja. 

3. Dipastikan perawatan mesin yang baik dan tidak ada komponen yang 

rusak atau tidak pas. 

4. Pengendali bahaya terlihat dengan jelas dan mudah dijangkau. 

 

4.6.2 Desain Perbaikan Kondisi Kerja Berdasarkan Solusi ECRS Dalam 

Program WISH 

 Desain kondisi atau metode kerja merupakan salah satu hal yang dapat 

dilakukan dalam rangka membentuk sebuah sistem kerja yang lebih baik dengan  

tujuan untuk meningkatkan utilitas maupun menetapkan standarisasi metode 

kerja. Penerapan perbaikan kondisi atau metode kerja proses produksi minyak 

kelapa secara tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ECRS 

(Eliminate, Combine, Rearrang, dan Simplify). Sebelum melakukan 

impelementasi perbaikan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan masyarakat 

atau pekerja mengenai usulan perbaikan kondisi atau metode kerja dengan 

pendekatan ECRS (Eliminate, Combine, Rearrang, dan Simplify) dalam program 

WISH tersebut melalui desain perbaikan seperti pada tabel 4.8 dibawah ini.  
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Tabel 4.8 Desain Kondisi Atau Metode Kerja Dengan Pendekatan ECRS Dalam Program WISH 

Solusi Dalam Progam WISH Kondisi Awal Usulan Tindakan Perbaikan 

Eliminate (Menghilangkan 

Pekerjaan Yang Tidak Perlu) 

Setelah santan kelapa diperas salanjutnya 

santan diendapkan selama  678 menit atau 

11,3 jam.  

Setelah melaluai proses pengendapan santan 

kemudian terabagi dalam dua lapisan yakni 

krim dan skim, kedua lapisan tersebut 

dipisahan, waktu yang dibutuhkan sebesar 25 

menit.  

Setelah santan kelapa diperas proses selanjutnya 

santan dimasak langsung dengan menggunakan 

sumber pemanas (kompor), dengan demikian 

waktu proses pengendapan dapat dihilangkan.  

Dengan hilangnya proses pengendapan maka 

secara otomatis proses pemisahan krim dan skim 

tidak perlu lagi dilakukan.   

Combine (Menggabungkan 

Sebuah Operasi atau Elemen) 

Kelapa yang sudah dikumpulkan selanjutnya 

dikupas kulit terluarnya menggunakan bajji 

selama 9,3 menit, setelah itu kelapa dibelah 

dengan durasi waktu selama 3,5 menit 

Proses pengupasan dan pembelahan dapat 

digabungkan menjadi pembelahan secara 

langsung sehingga proses pengupasan dapat 

dihilangkan, waktu dan biaya juga dapat 

diminimalisir 

Rearrange (Mengubah Urutan 

Operasi atau Elemen) 

Proses pengupasan, pembelahan, 

pencungkilan, pencucian, pemarutan, 

pemerasan, pengendapan,  pemisahan kedua 

lapisan, pemasakan dan penyaringan 

Proses pembelahan, pencungkilan, pencucian, 

pemarutan, pemerasan, pemasakan dan 

penyaringan. 

Simplify (Menyederhanakan 

Operasi) 

Proses pengupasan, pembelahan, 

pencungkilan, pencucian, pemarutan, 

pemerasan, pengendapan,  pemisahan kedua 

lapisan, pemasakan dan penyaringan 

Proses pembelahan, pencungkilan, pencucian, 

pemarutan, pemerasan, pemasakan dan 

penyaringan.  

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 



4.7 Pengolahan Data Waktu Proses Setelah Perbaikan 

 Analisis data setelah desain perbaikan kondisi kerja berdasarkan solusi 

ECRS dalam program WISH akan dilakukan pengujian keseragaman maupun 

kecukupan data. Pengujian data akan dijabarkan pada elemen proses pembelahan 

buah kelapa. Setelah  data  diuji  kemudian membandingkan total waktu proses 

operasi kondisi awal maupun setelah perbaikan. 

 

4.7.1 Uji Keseragaman Data Setelah Perbaikan 

 Pengujian  data  Uji Keseragaman menggunakan  bantuan  Microsoft Excel 

2007 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Waktu Proses Pembelah Setelah Perbaikan 

Pembelahan Buah Kelapa Setelah Perbaikan 

(Detik) 

1 8,5 26 7,3 

2 8,4 27 8 

3 8,2 28 7,2 

4 8,1 29 7,6 

5 8,3 30 8,1 

6 8,1 31 7,8 

7 7,7 32 8,1 

8 8,3 33 7,8 

9 7,9 34 7,3 

10 7,7 35 7,4 

11 7,8 36 8,2 

12 7,1 37 7,5 

13 7,5 38 7,2 

14 7,7 39 7,3 

15 7,7 40 7,2 

16 8,2 41 7,2 

17 8,3 42 7,8 

18 8,1 43 7,6 

19 7,6 44 8 

20 7,3 45 7,4 

21 7,4 46 7,5 

22 7,8 47 8 

23 8,4 48 7,6 

24 7,7 49 7,9 

25 7,6 50 7,6 

 388 Detik 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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a. Rata-rata Keseluruhan Data 

 X  = 
n

Xi
 

  = 
50

)6,78,2....8,4(8,5 
 

 = 
50

388

       

 
= 7,76

 

b. Standar Deviasi 

σ   = 
1

)( 2




N

XXi
 

 =
150

)7,766,7(....)7,764,8()7,765,8( 222





 

 =
49

92,6
   

 = 0,38 

c. Perhitungan BKA dan BKB 

1) BKA  = 2X  

= 7,76 + 2 (0,38)  

= 8,52 

2) BKB  = 2X  

= 7,76 - 2 (0,38)  

= 7 
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Gambar 4.5 Uji Keseragaman Data Pembelahan Setelah Perbaikan 

Berdasarkan  perhitungan  diatas  diperoleh  bahwa  batas  kendali  waktu 

pembelahan buah kelapa setelah perbaikan adalah 8,52 ≤ Xi ≥ 7, dapat dikatakan 

seragam karena semua nilainya berada diantara batas kendali atas (BKA) dan 

batas kendali bawah (BKB)  atau sama dengan batas kendali atas (BKA) dan atau 

batas kendali bawah (BKB). 

 

4.7.2 Uji Kecukupan Data Setelah Perbaikan 

 Pengujian kecukupan data menggunakan  bantuan  Microsoft  Excel  2007. 

Pengujian kecukupan data waktu proses pembelahan setelah perbaikan  dengan  

mempertimbangkan tingkat ketelitian 5 %  dan tingkat kepercayaan 95 %. Hasil 

pengukuran hanya boleh menyimpang sebesar 5 % dan rata-rata keyakinan 

sebesar 95 %. Uji  kecukupan data waktu proses pengupasan pembelahan setelah 

perbaikan sebagai berikut: 

2
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2
2

388

)388()8,3017(50)40(
'











 
N

 
2

388

150544150890)40(
' 







 
N   

 N’ = 3,67  

 Berdasarkan  perhitungan  uji  kecukupan  data  diatas  diperoleh  bahwa  

N > N’ sehingga dapat dikatakan data tersebut cukup. Uji cukup data waktu proses 

pembelahan setelah perbaikan sebesar  3,67 < 50. 

 

4.8  Evaluasi Hasil Perbaikan  

 Tahapan evaluasi hasil perbaikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terjadi perubahan total waktu dan biaya proses produksi minyak kelapa secara 

tradisonal kondisi awal maupun setelah dilakukan perbaikan dan melakukan 

penjabaran solusi aktivitas perbaikan dengan pendekatan ECRS (Elimination, 

Combine, Rearrange, Simplify) dalam program WISH. 

Tabel 4.10 Total Reduksi Waktu Proses Awal dan Waktu Proses Perbaikan 

No Elemen Kegiatan 

Waktu Proses 

Awal  

(Menit) 

Waktu Proses 

Perbaikan  

(Menit) 

1 Pengupasan Buah Kelapa 9,3 - 

2 Pembelahan Buah Kelapa 3,5 6,5 

3 Mencungkil Daging Buah Kelapa 18,2 20 

4 Mencuci Daging Buah Kelapa 16 18 

5 Memarut Daging Buah Kelapa   40 37 

6 Memeras Santan Kelapa 88 86 

7 Mengendapkan Santan Kelapa  678 - 

8 Memisahkan Krim & Skim 25 - 

9 Pemasakan Krim 144 248 

10 Penyaringan Minyak Kelapa 15 18 

Total Waktu 1024,28 433,5 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 
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 Usulan tindakan perbaikan kondisi kerja dengan program WISH dalam 

pendekatan ECRS dapat mereduksi atau mengurangi waktu dalam proses produksi 

minyak kelapa secara tradisonal dari 1024,28 menit (17,07 jam) menjadi 433,5 

(7,22 jam) artinya ada pengurangan waktu 9,85 jam atau 57,68 %. Proses produksi 

sebelum perbaikan membutuhkan waktu dua hari kerja namun setelah adanya 

perbaikan bisa dilakukan satu hari kerja dalam proses produksi minyak kelapa 

secara tradisonal tersebut.  

 Reduksi waktu ini tercapai karena adanya elemen-elemen pekerjaan yang 

hilang. Elemen pekerjaan berdasarkan solusi ECRS (Elimination, Combine, 

Rearrange, Simplify) mengakibatkan reduksi waktu proses produksi minyak 

kelapa secara tradisional. Terdapat 4Total solusi ECRS pada penjabaran  aktivitas. 

Aktivitas yang dapat mereduksi waktu sesuai dengan ECRS dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. 

 Perbaikan  yang  dilakukan mengakibatkan  metode kerja  yang  berubah. 

Mengeliminasi  elemen pekerjaan  yang  tidak  perlu  dilakukan  (Eliminate)  pada 

proses produksi minyak kelapa secara tradisional sebanyak 2 aktivitas yaitu proses 

pengendapan dan pemisahan krim dan skim. Menggabungkan  elemen  pekerjaan  

(Combine) sebanyak 1 aktivitas yaitu proses pengupasan dengan pembelahan. 

Perbaikan metode  kerja  pada  proses produksi minyak kelapa secara tradisional 

mengakibatakan elemen pekerjaan yang berubah urutan (Rearrange) dan 

penyederhanaan aktivitas (Simplify) pada elemen proses pengupasan, 

pengendapan dan pemisahan krim dan skim.  

 Selain perbaikan dapat mereduksi atau mengurangi waktu dalam proses 

produksi minyak kelapa secara tradisional, secara otomatis juga mempengaruhi 

biaya produksi karena di dalam implementasi perbaikan kondisi kerja dengan 

program WISH dalam pendekatan ECRS terdapat beberapa aktivitas yang di 

sederhanakan seperti proses pengupasan dan pembelahan terjadi penggabungan 

sehingga biaya tenaga kerja pengupasan dapat di minimalisir sebesar Rp 4.000. 

Proses produksi sebelum perbaikan membutuhkan waktu dua hari kerja dengan 

biaya tenaga kerja Rp 196.000, tetapi setelah adanya perbaikan bisa dilakukan 

satu hari kerja dalam proses produksi minyak kelapa secara tradisonal dengan 
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biaya Rp 98.000, namun ada penambahan biaya bahan bakar karena prosses 

pemasakan setelah perbaikan lebih lama dibandingkan dengan sebelum perbaikan 

(dengan pengendapan). Waktu untuk proses pemasakan sebelum perbaikan 

sebesar  144 menit (2,4 Jam) dan menghabiskan  ± 1/3 dari isi tabung gas 3 kg atau 

Rp 9.500, setelah perbaikan waktu proses pemasakan menjadi 248 menit (4,13 

jam) dan menghabiskan  ± 1/2 dari isi tabung gas 3 kg atau Rp 14.000. 

Tabel 4.11 Biaya Tenaga Kerja Setelah Perbaikan   

Uraian Elemen Kegiatan Jumlah 

Berdasarkan 

Upah/buah 

Membelah Buah Kelapa Rp 40  x 50 butir = Rp 2.000 

Mencungkil Daging Buah 

Kelapa 
Rp 40  x 50 butir = Rp 2.000 

Berdasarkan 

UMK  

(dalam per 

hari kerja) 

Pencucian, Pemarutan, 

Pemerasan, Pemasakan dan 

Penyaringan Minyak Kelapa 

Rp 98.000  x 1 hari = Rp 98.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Rp 102.000 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

 Total biaya produksi setelah adanya perbaikan kondisi kerja dengan 

program WISH dalam pendekatan ECRS sebesar Rp 218.500 dari sebelum adanya 

perbaikan sebesar Rp 316.000, artinya ada penghematan biaya sebesar Rp 97.500. 

Tabel 4.12 Total Biaya Produksi Setelah Perbaikan 

No Uraian 
Sebelum 

Perbaikan 

Setalah 

Perbaikan 

1 Biaya Bahan Baku Rp 90.000 Rp 90.000 

2 Biaya Tenaga Kerja  Rp 204.000 Rp 102.000 

3 Biaya  Listrik  Rp 12.500 Rp 12.500 

4 Biaya Bahan Bakar (Gas) Rp 9.500 Rp 14.000 

Total Biaya Produksi Rp 316.000 Rp 218.500 

(Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, 2018) 

 

 



IV-28 

 

OPC (Operation Process Chart) pembuatan minyak kelapa tradisional 

setelah perbaikan sebagai berikut: 

PETA PROSES OPERASI 

Nama Objek      : Proses Pembuatan Minyak Kelapa Tradisional Setelah 

Perbaikan 

Nomor Peta              : 02 

Dipetakan Oleh        : Hasan Basri 

Tanggal Dipetakan   : 24 Juli 2018 

Pencucian Dengan Air Bersih

Pencungkil

Baskom

Mesin Parut

Manual

6,5'

20'

18'

37'

86'

Buah KelapaAir

KETERANGAN

Simbol Kegiatan Jumlah Waktu

Total

Operasi

Penyimpanan 1

7

8

433,5'

O - 1

Pembelahan Buah Kelapa 

Parang

O - 2

Pencunkilan Daging Kelapa 

O - 3

O - 4

Pemarutan Daging Kelapa 

Pemerasan Daging Kelapa 

O - 5

O - 6

O - 7

Kompor

Pemasakan Krim Dan Skim

Saringan

Penyaringan Minyak 

248'

18'

S - 1

433,5'

 

Gambar 4.6 Peta Proses Pembuatan Minyak Kelapa Secara Tradisional Setelah 

Perbaikan  


