
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PKS Lubuk Dalam 

merupakan salah satu unit kerja yang dikelola PTPN V Riau, dibawah Kementrian 

BUMN yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. PT. 

Perkebunan Nusantara V dilengkapi pabrik pengolahan kelapa sawit yang 

menghasilkan minyak sawit atau CPO dan PKO. Menghasilkan pupuk organik yang 

diperoleh dari pelapukan tandan kosong yang merupakan limbah pabrik. Pupuk ini 

biasa disebut dengan pupuk tandan kosong kelapa sawit (tangkos).  

 PT. Perkebunan Nusantara V merupakan BUMN perkebunan yang didirikan 

tanggal 11 maret 1992 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP 

IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif perusahaan mulai beroperasi sejak 

tanggal 9 April 1992 dengan kantor pusat di Pekanbaru. Landasan hukum 

perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.10 tahun 1992 tentang penyetoran modal negara republik indonesia untuk 

pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V.  

 Anggaran dasar perusahaan dibuat didepan notaris Harun Kamil melalui 

Akte No. 38 Tanggal 11 Maret 1993 dan disahkan melalui Keputusan Menteri 

Kehakiman RI no C2-8333H.T.01. Tahun 19962, serta telah diumumkan dalam 

berita negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1992, dan tambahan 

berita negara RI No. 8565/1996. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 

perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo,SH No. 01/2002 

tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan menteri 

kehakiman dan HAM RI melalui surat keputusan No. C2-0923.H.T.01.04. TAHUN 

2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam berita negara RI No. 

75 tanggal 19 September 2003 dan tambahan berita negara RI No. 8785/2003.  
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Saat ini, kantor pusat berkedudukan di Jln. Rambutan no.43 Pekanbaru, 

dengan unit-unit usaha yang tersebar diberbagai Kabupaten di Provinsi Riau. 

Perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit kantor pusat, 5 unit 

bisnis strategis (UBS), 25 unit kebun inti/plasma, 12 pabrik kelapa sawit (PKS), 1 

unit pabrik PKO,4 fasilitas pengolahan karet, dan 3 rumah sakit. Areal yang 

dikelola leh perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.2129 Ha lahan 

sendir atau inti dan 74.256 Ha lahan plasma. Adapun Strategic business unit (SBU 

Lubuk Dalam (LDA) 

1. Kantor SBU LDA/LDA Office 

2. Kebun Inti Sei Buatan (SBT)/SBT Estate 

3.  Kebun LDA/LDA Estate 

4.  Kebun Air Molek I (AMO I)/AMO I Estate 

5.  Kebun AMO II/AMO II Estate 

6. Pengembangan AMO/AMO Estate Development 

7.  PKS SBT/SBT POM 

8. PKS LDA/LDA POM 

9. Unit  Pabrik  Pengolahan  Karet  Rakyat  (PPKR)  Bukit  Selasih  

(BSE)/BSE Small Holder Factory 

10. Pembangunan PKS AMO/AMO POM Development 

 

4.1.2 Visi dan misi perusahaan 

• Visi  

“Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan 

berkembang dalam persaingan global” 

Penjelasan secara detail visi perusahaan diuraikan dibawah ini: 

a. Perusahaan Perkebunan. Bisnis utama (core business) perusahaan adalah 

industri perkebunan. 

b. Tangguh. Tangguh dalam arti mempunyai kekuatan dalam persaingan yang 

tajam. 

c. Tumbuh. Tumbuh atau berkembang dalam arti memperluas segmen pasar, 

mengurangi potensi persaingan dan memperbesar skala ekonomi. Dan 
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perusahaan juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam 

industri yang sama. 

d. Berkembang. Perusahaan akan mengembangkan bisnis yang selama ini 

disediakan perusahaan lain (pemasok maupun distributor). Hal ini dapat 

dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan kecil baru untuk 

memasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk kebutuhan produk 

maupun jasa. 

e. Persaingan Global. Perusahaan akan berupaya terus menerus agar dapat 

tumbuh dan berkembang dalam persaingan di era globalisasi. Perusahaan 

harus mempunyai kekuatan dalam hal produk, kemampuan dasar keuangan 

dan manajemen. 

• Misi  

“Mengelola agrobisnis kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, 

untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam 

pengembangan sumber daya manusia dan teknologi” 

Penjelasan secara detail misi perusahaan diuraikan dibawah ini: 

a. Agrobisnis. Adalah suatu kegiatan bisnis dalam industri perkebunan yang 

mencakup kegiatan di hulu dan hilir. 

b. Kelapa sawit dan karet. Adalah jenis budidaya yang dikelola dan menjadi 

acuan bisnis (core business) dalam industri perkebunan. 

c. Efisien adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumbersuber 

daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk dan 

jasa. 

d. Mitra. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan mengembangkan dan 

menjalankan prinsip kemitraan untuk tumbuh dan berkembang bersama 

(Growth for Equality). 

e. Kepentingan Pemegang Saham (stakeholder). Dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya, perusahaan akan terus berupaya memperhatikan kepentingan-

kepentingan stakeholder-nya. 
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f. Berwawasan Lingkungan. Perusahaan akan terus menerus meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup ditempat beroperasinya dan peningkatan kesadaran 

kepada seluruh jajarannya akan pentingnya pelestarian lingkungan. 

g. Unggul. Perusahaan akan terus menerus meningkatkan daya saing melalui 

keunggulan SDM dan teknologi yang dimiliki oeh perusahaan. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan Gambaran tentang kerangka dan susunan 

perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang 

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab bagi 

masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptnya struktur organisasi yang baik 

akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi 

sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai 

harapan masing-masing anggota perusahaan. Struktur organisasi pada PT. 

Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam berbentuk staf dan lini. Struktur 

organisasi ini banyak perintah dari atasan kepada bawahannya dan tingkat 

tanggungjawab dari bawahan kepada atasan. Struktur organisasi PT. Perkebunan 

Nusantara V PKS Lubuk Dalam dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk 
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Perusahaan dipimpin oleh satu manajer yang bertindak sebagai pengawas 

langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan wewenang 

masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Manajer Unit (MU). 

a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan umum kebun sesuai dengan pedoman 

dan intruksi kerja dari direksi. 

b. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja tahunan perusahaan. 

c. Memimpin rapat kerja asisten kebun yang di adakan secara periodi. 

d. Mengatur hubungan bidang masyarakat. 

e. Bertanggung jawab kepada Direksi. 

2. Asisten Kepala Tanaman. 

a. Merupakan wakil manajer unit memimpin di bidang tanaman. 

b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas asisten tanaman. 

c. Dalam keadaan tertentu dapat menjabat sebagai manajer unit. 

d. Bertanggung jawab kepada manajer unit. 

3. Asisten Teknik Umum. 

a. Merupakan wakil manajer unit mempin kegiatan tugas di bidang teknik. 

b. Meng koordinir tugas-tugas asisten di bidang teknik. 

4. Asisten Administrasi dan Keuangan. 

a. Merupakan wakil manajer unit memimpin pelaksanaan tugas-tugas di bidang 

admnistrasi, keuangan, upah, pergudangan dan laporan-laporan bulanan 

sesuai dengan pedoman kerja. 

b. Mengkoordinir tugas-tugas administrasi dan gudang. 

c. Bertanggung jawab kepada manajer unit. 

5. Asisten Administrasi SDM atau Umum. 

a. Adminstrasi personalia karyawan pelaksan. 

b. Administrasi penerimaan karyawan baru atau pemberhentian karyawan. 

c. Pengaturan/administrasi perumahan karyawan di emplasmen. 

d. Mengelola praktek sekolah taman kanak-kanak (STK, SLTP, Madrasyah dan 

pramuka yang ada di lingkungan perusahaan. 

e. Mengwasi kegiatan posyandu/KB/penimbangan balita. 
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f. Melayani kegiatan masyarakat untuk beragama dan berolah raga. 

g. Membuat Laporan Peristiwa Masalah Umum (LPMU) bulanan dan triwulan 

yang bersifat teratur maupun insidentil ke kantor direksi. 

h. Mengajukan usulan jatah pakaian dinas karyawan pelaksana dan 

mengusulkan karyawan yang berdinas 25 tahun untuk menerima piagam 

penghargaan. 

i. Surat menyurat kepada instansi pemerintah dan melayani ketiga yang 

berurusan dengan perusahaan. 

j.  Mengelola administrasi asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK) dan Dana Pensiunan Perkebunan (DAPENBUN). 

6. Perwira Pengamanan (Papam) 

a. Memimpin tugas bidang keamanan dalam lingkungan kebun terutama tempat 

atau lokasi vital. 

b. Mengkoordinir anggota petugas keamanan atau hansip. 

c. Bertanggung jawab kepada manajer unit. 

7. Tenaga Kerja 

a. Karyawan pimpinan karyawan pimpinan di angkat berdasar kan leputusan 

direksi mulai golongan IIIA s/d IVD. 

Karyawann pelaksana 

 

4.2 Proses Pengolahan Kelapa Sawit 

 PKS pada umumnya mengolah bahan baku berupa Tandan Buah Segar 

(TBS) menjadi minyak kelapa sawit CPO (Crude Palm Oil) dan inti sawit (Kernel). 

Proses pengolahan kelapa kelapa sawit sampai menjadi minyak sawit (CPO) dan 

inti sawit (Kernel) terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

1. Proses penimbangan 

Hal ini sangat sederhana, sebagian besar sekarang menggunakan sel-sel 

beban, dimana tekanan dikarenakan beban menyebabkan variasi pada sistem listrik 

yang diukur. Pada Pabrik Kelapa Sawit jembatan timbang yang dipakai 

menggunakan sistem komputer untuk meliputi berat. Prinsip kerja dari jembatan 

timbang yaitu truk yang melewati jembatan timbang berhenti lebih kurang 5 menit, 
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kemudian dicatat berat truk awal sebelum TBS dibongkar dan sortir, kemudian 

setelah dibongkar truk kembali ditimbang, selisih berat awal dan akhir adalah berat 

TBS yang ditrima dipabrik. 

 
Gambar 4.2 Jembatan Timbang 

 

2. Proses penyortiran 

Kualitas buah yang diterima pabrik harus diperiksa tingkat kematangannya. 

Jenis buah yang masuk ke PKS pada umumnya jenis Tenera dan jenis Dura. Kriteria 

matang panen merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kualitas buah distasiun 

penerimaan TBS (Tandan Buah Segar). Setelah disortir TBS tersebut dimasukkan 

ketempat penimbunan sementara ( Loding ramp ) dan selanjutnya diteruskan ke 

mesin perebusan ( Sterilizer ). 

 
Gambar 4.3 Penyortiran 
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3. Proses perebusan 

Lori yang telah diisi TBS dimasukan kedalam Sterilizer dengan 

menggunakan capstand. 

Tujuan perebusan :  

a. Mengurangi peningkatan asam lemak bebas.  

b. Mempermudah proses pembrodolan pada threser.  

c. Menurunkan kadar air.  

d. Melunakan daging buah, sehingga daging buah mudah lepas dari biji.  

Bila poin dua tercapai secara efektif maka semua poin yang lain akan tercapai 

juga. Sterilizer memiliki bentuk panjang 26 m dan diameter pintu 2,1 m. Dalam 

Sterilizer dilapisi wearing plat setebal 10 mm yang berfungsi untuk menahan steam, 

dibawah Sterilizer terdapat lubang yang gunanya untuk pembuangan air condesat 

agar pemanasan didalam Sterilizer tetap seimbang.  

 
Gambar 4.4 Mesin Sterilizer 

4. Proses penebahan 

a. Hoisting Crane  

Fungsi dari hoisting crane adalah untuk mengangkat lori dan menuangkan isi 

lori ke bunch feeder (hooper). Dimana lori yang diangkat tersebut berisi TBS 

yang sudah direbus.  
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b. Theresing 

Fungsi dari theresing adalah untuk memisahkan buah dari janjangannya 

dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjang 

kosong ke empty bunch conveyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Mesin Thresher 

 

5. Proses pengempaan 

Proses kempa adalah pertama dimulainya pengambilan minyak dari buah 

Kelapa Sawit dengan jalan pelumatan dan pengempaan. Baik buruknya 

pengoperasian peralatan mempengarui efisiensi pengutipan minyak. Proses ini 

terdiri dari :  

a. Digester  

Setelah buah pisah dari janjangan, maka buah dikirim ke digester dengan cara 

buah masuk ke conveyor under threser yang fungsinya untuk membawa buah 

ke fruit elevator yang fungsinya untuk mengangkat buah keatas masuk ke 

distribusi conveyor yang kemudian menyalurkan buah masuk ke digester. 

Didalam digester tersebut buah atau berondolan yang sudah terisi penuh 

diputar atau diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk yang terpasang 

pada bagian poros II, sedangkan pisau bagian dasar sebagai pelempar atau 

mengeluarkan buah dari digester ke screw press.  

Fungsi digester :  

1) Melumatkan daging buah.  

2) Memisahkan daging buah dengan biji.  

3) Mempersiapkan feeding press.  
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4) Mempermudah proses di press.  

5) Menaikkan temperatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Mesin Digester 

 

b. Pressing 

fungsi dari pressing adalah untuk memeras berondolan yang telah dicincang, 

dilumat dari digester untuk mendapatkan minyak kasar. Buah – buah yang 

telah diaduk secara bertahap dengan bantuan pisau – pisau pelempar 

dimasukkan kedalam feed screw conveyor dan mendorongnya masuk 

kedalam mesin pengempa ( twin screw press ). Oleh adanya tekanan screw 

yang ditahan oleh cone, massa tersebut diperas sehingga melalui lubang – 

lubang press cage minyak dipishkan dari serabut dan biji. Selanjutnya minyak 

menuju mesin clarifikasi, sedangkan ampas dan biji masuk kemesin kernel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7  Mesin Pressing 
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6. Proses pemurnian 

Setelah melewati proses screw press maka didapatlah minyak kasar dan ampas 

press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude oil masuk ke mesin clarifikasi 

dimana proses pengolahannya sebagai berikut :  

a. Sand Trap Tank  

Setelah di press maka crude oil yang mengandung air, minyak, lumpur masuk 

ke sand trap tank. Fungsi dari sand trap tank adalah untuk menampung pasir.  

b. Vibro Seperator  

Fungsi dari vibro separator adalah untuk menyaring crude oil dari serabut – 

serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Sistem kerja 

mesin penyaringan itu sendiri dengan sistem getaran – getaran pada vibro 

kontrol melalui penyetelan pada bantul yang di ikat pada elektromotor. 

Getaran yang kurang mengakibatkan pemisahan tidak efektif. 

c. Vertical Clarifier Tank (VCT)  

Fungsi dari VCT adalah untuk memisahkan minyak, air dan kotoran (NOS) 

secara gravitasi. Dimana minyak dengan berat jenis yang lebih kecil dari 1 

akan berada pada lapisan atas dan air dengan berat jenis = 1 akan berada 

pada lapisan tengah sedangkan NOS dengan berat jenis lebih besar dari 1 

akan berada pada lapisan bawah.  

Fungsi skimmer dalam VCT adalah untuk membantu mempercepat 

pemisahan minyak dengan cara mengaduk dan memecahkan padatan serta 

mendorong lapisan minyak dengan sludge. Temperatur yang cukup (95 °C) 

akan memudahkan proses pemisahan ini. Prinsip kerja didalam VCT dengan 

menggunakan prinsip keseimbangan antara larutan yang berbeda jenis. 

Prinsip bejana berhubungan diterapkan dalam mekanisme kerja di VCT.  

d. Oil Tank  

Fungsi dari oil tank adalah untuk tempat sementara oil sebelum diolah oleh 

purifier. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan steam coil untuk 

mendapatkan temperatur yang diinginkan yakni 95 °C. 
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e. Oil Purifier  

Fungsi dari oil purifier adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak 

dengan cara sentrifugal. Pada saat alat ini dilakukan proses diperlukan 

temperatur suhu 95 °C.  

f. Vacuum Dryer  

Fungsi dari vacuum dryer adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak 

produksi. Sistem kerjanya sendiri adalah minyak disimpan kedalam bejana 

melalui nozel. Suatu jalur resirkulasi dihubungkan dengan suatu pengapung 

didalam bejana, sehingga bilamana ketinggian permukaan minyak menurun 

pengapung akan membuka dan mensirkulasi minyak kedalam bejana.  

g. Sludge Tank  

Fungsi dari sludge tank adalah tempat sementara sludge ( bagian dari minyak 

kasar yang terdiri dari padatan dan zat cair) sebelum diolah oleh sludge 

seperator. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan sistem injeksi untuk 

mendapatkan temperatur yang dinginkan yaitu 95 °C.  

h. Sand Cyclone  

Fungsi dari sand cyclone adalah untuk menangkap pasir yang terkandung 

dalam sludge dan untuk memudahkan proses selanjutnya. 

i. Brush Strainer  

j. Fungsi dari brush strainer adalah untuk mengurangi serabut yang terdapat 

pada sludge sehingga tidak mengganggu kerja sludge seperator. Alat ini 

terdiri dari saringan dan sikat yang berputar.  

k. Sludge Seperator  

Fungsi dari sludge seperator adalah untuk mengambil minyak yang masih 

terkandung dalam sludge dengan cara sentrifugal. Dengan gaya sentrifugal, 

minyak yang berat jenisnya lebih kecil akan bergerak menuju poros dan 

terdorong keluar melalui sudut – sudut ruang tangki pisah.  

l. Storage Tank  

Fungsi dari storage tank adalah untuk penyimpanan sementara minyak 

produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Storage tank harus dibersihkan 

secara terjadwal dan pemeriksaan kondisi steam oil harus dilakukan secara 
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teratur, karena apabila terjadi kebocoran pada pipa steam oil dapat 

mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. 

 
Gambar 4.8 Storage Tank 

7. Proses pengolahan kernel 

Telah dijabarkan bahwasanya setelah pengepresan akan menghasilkan crude 

oil dan fiber. Fiber tersebut akan masuk kestasiun Kernel dan akan dijabarkan 

proses pengolahannya.  

a. Cake Breaker Conveyor (CBC)  

Fungsi dari cake breaker conveyor adalah untuk membawa dan memecahkan 

gumpalan cake dari mesin press ke depericarper.  

 
Gambar 4.9 Mesin Cake Breaker Conveyor (CBC) 

b. Depericarper  

Fungsi dari depericarper adalah untuk memisahkan fiber dengan nut dan 

membawa fiber untuk menjadi bahan bakar Sterilizer. Fungsi kerjanya adalah 
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tergantung pada berat massa, yang massanya lebih ringan (fiber) akan 

terhisap oleh fan tan. Yang massanya lebih berat (nut) akan masuk ke nut 

polishing drum.  

Fungsi dari nut polishing drum adalah :  

1) Membersihkan biji dari serabut – serabut yang masih melekat.  

2) Membawa nut dari depericarper ke nut transport.  

3) Memisahkan nut dari sampah.  

4) Memisahkan gradasi nut.  

 
Gambar 4.10 Mesin Depericarper 

c. Nut Silo  

Fungsi dari nut silo adalah tempat penyimpanan sementara nut sebelum 

diolah pada proses berikutnya. Bila proses pemecahan nut dengan 

menggunakan nut craker maka nut silo harus dilengkapi dengan sistem 

pemanasan (heater). 
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Gambar 4.11 Mesin Nut Silo 

a. Riplle Mill  

Fungsi dari riplle mill adalah untuk memecahkan nut. Pada riplle mill terdapat 

rotor bagian yang berputar pada riplle plate bagian yang diam. Nut masuk 

diantara rotor dan riplle plate sehingga saling berbenturan dan memecahkan 

cangkang dari nut. 

b. Claybath  

Fungsi dari claybath adalah untuk memisahkan cangkang dan inti sawit pecah 

yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan 

berdasarkan kepada perbedaan berat jenis. Bila campuran cangkang dan inti 

dimasukan kedalam suatu cairan yang berat jenisnya diantara berat jenis 

cangkang dan inti maka untuk berat jenisnya yang lebih kecil dari pada berat 

jenis larutan akan terapung diatas dan yang berat jenisnya lebih besar akan 

tenggelam. Kernel memiliki berat jenis lebih ringan dari pada larutan calcium 

carbonat sedangkan cangkang berar jenisnya lebih besar. 

c. Hydro Cyclone  

Fungsi dari hydro cyclone adalah :  

1) Mengutip kembali inti yang terikut kecangkang.  

2) Mengurangi losis (inti cangkang) dan kadar kotoran.  
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Gambar 4.12 Mesin Hydro Cyclone 

 

a. Kernel Dryer  

Fungsi dari kernel dryer adalah untuk mengurangi kadar air yang terkandung 

dalam inti produksi. Jika kandungan air tinggi pada inti akan mempengaruhi nilai 

penjualan, karena jika kadar air tinggi maka ALB juga tinggi. Pada kernel silo ada 

3 tingkatan yaitu atas 70 derajat celcius, tengah 60 °C, bawah 50 °C. Pada sebagian 

PKS ada yang menggunakan sebaliknya yaitu atas 50 °C, tengah 60 °C, dan bawah 

70 °C. 

b. Kernel Storage  

Fungsi dari kernel ini adalah untuk tempat penyimpanan inti produksi 

sebelum dikirim keluar untuk dijual. Kernel Storage pada umumnya berupa bulk 

silo yang seharusnya dilengkapi dengan fan agar uap yang masih terkandung dalam 

inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang pada 

akhirnya menimbulkan jamur kelapa sawit. 

 

4.3 Pengumpulan Data Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

 Data yang dibutuhkan dalam pengukuran efektivitas dengan metode overall 

equipment effectiveness (OEE) diambil dari laporan kegiatan perawatan dan 

produksi pada mesin Sterilizer, dimana mesin Sterilizer inilah yang menjadi objek 

penelitian karena tingginya tingkat kerusakan pada mesin tersebut. Data yang 

digunakan adalah data untuk bulan Maret 2015 - Februari 2016 adalah jumlah jam 
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kerja tersedia, jumlah produksi yang dihasilkan, jumlah produk yang rusak (Scrap), 

jumlah planned downtime, jumlah breakdown time, dan jumlah setup time. 

 

4.3.1 Data Jam Kerja Tersedia 

 Data jam kerja tersedia adalah jumlah rata-rata jam kerja yang tersedia pada 

mesin Sterilizer untuk melakukan produksi dalam satuan jam. Data jam kerja 

tersedia dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

4.3.2 Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak 

 Data jumlah produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan dari mesin 

Sterilizer dalam satuan ton. Sedangkan produk rusak adalah rata-rata broken Crude 

Palm Oil dalam satuan ton.  Data jumlah produksi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jumlah Jam Kerja Tersedia, Jumlah Produksi Di Mesin Sterilizer 

Bulan 

Jumlah Jam 

Kerja Tersedia 

(Jam) 

Jumlah Produksi 

(Ton) 

Jumlah 

Produk 

Rusak (Ton) 

Maret 464 5052.773 15.515 

April 448 4964.266 16.242 

Mei 464 5240.892 21.767 

Juni  448 4982.716 19.724 

Juli 464 4562.382 15.448 

Agustus 448 5365.099 131.361 

September 464 4784.557 60.136 

Oktober 448 4909.438 45.258 

Nopember 464 4595.833 12.325 

Desember 416 4503.244 17.461 

Januari  464 5196.346 21.759 

Februari 448 4735.094 18.985 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 

 

4.3.3 Data Downtime 

Downtime adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan 

proses produksi akan tetapi karena adanya kerusakan atau gangguan pada mesin 

mengakibatkan mesin tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini data 

yang dikumpulkan adalah data jumlah breakdown dan setup time. Data 

downtime untuk mesin Sterilizer dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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4.3.4 Data Planned Downtime 

Planned Downtime adalah waktu yang sudah direncanakan dalam rencana 

produksi untuk melakukan perawatan. Pemeliharaan terencana dilakukan pihak 

perusahaan  agar  mesin  tidak  mengalami  kerusakan  saat  proses  produksi 

berlangsung. Data Planned Downtime dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Jumlah Downtime Mesin Sterilizer 

Bulan 

Planned 

Downtime 

(Jam) 

Breakdown Time 

(Jam) 

Setup 

Time 

(Jam) 

Total 

Unplanned 

downtime 

(Jam) 

Maret 31 15.51 12.5 28.01 

April 30 16.63 11.85 28.48 

Mei 31 14.65 13.33 27.98 

Juni 31 18.53 12.84 31.37 

Juli 30 16.51 12.96 29.47 

Agustus 31 15.28 11.5 26.78 

September 30 14.52. 12.5 27.02 

Oktober 31 15.65 12.95 28.60 

Nopember 31 17.51 14.52 32.03 

Desember 28 16.53 13.45 29.98 

Januari 31 15.64 13.96 29.60 

Februari 30 15.22 14.85 30.07 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 

 

4.4 Pengolahan Data 

4.4.1 Perhitungan Nilai Availability Ratio 

 Availability adalah rasio waktu operation time terhadap loading time. Untuk 

menghitung nilai availability digunakan Rumus  (3.1). 

 Loading time adalah waktu yang tersedia per hari atau per bulan dikurangi 

downtime mesin yang direncanakan. Perhitungan loading time dapat dituliskan 

dengan Rumus  (3.2). Hasil perhitungan loading time dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

 Downtime adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan 

proses produksi akan tetapi karena adanya gangguan pada mesin maka 

mengakibatkan mesin tidak dapat melaksanakan proses produksi sebagaimana 

mestinya.  Dalam perhitungan OEE, equipment failures berupa machine 

breakdown, serta setup and adjusment dikategorikan sebagai kerugian downtime. 

Perhitungan downtime secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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 Operation time adalah total waktu proses yang efektif. Dalam hal ini 

operation time merupakan hasil pengurangan loading time dengan unplanned 

downtime mesin. Perhitungan operation time menggunakan Rumus  (3.3). 

 Dari hasil perhitungan loading time dan operation time maka diperoleh nilai 

availability mesin Sterilizer untuk bulan Maret 2015 menggunakan Rumus  (3.1). 

 Dengan cara yang sama untuk menghitung availability pada mesin Sterilizer 

Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.3. Sedangkan 

hasil perhitungan availability pada mesin Sterilizer secara grafik dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Availability Ratio 

Bulan 

Total 

Jam 

Kerja 

Tersedia 

(Jam) 

Planned 

Downtime 

(Jam) 

Unplanned Downtime (Jam) 

Loading 

time 

(Jam) 

Operating 

time 

(Jam) 

Availability 

% 
Breakdown 

Time 

Setup 

Time 

Total 

Unplanned 

Downtime 

Maret 464 31 15.51 12.5 28.01 433 404.99 93.53 

April 448 30 16.63 11.85 28.48 418 389.52 93.19 

Mei 464 31 14.65 13.33 27.98 433 405.02 93.54 

Juni  448 31 18.53 12.84 31.37 418 386.63 92.50 

Juli 464 30 16.51 12.96 29.47 433 403.53 93.19 

Agustus 448 31 15.28 11.5 26.78 418 391.22 93.59 

September 464 30 14.52. 12.5 27.02 433 405.98 93.76 

Oktober 448 31 15.65 12.95 28.60 418 389.40 93.16 

Nopember 464 31 17.51 14.52 32.03 433 400.97 92.60 

Desember 416 28 16.53 13.45 29.98 388 358.02 92.27 

Januari  464 31 15.64 13.96 29.60 433 403.40 93.16 

Februari 448 30 15.22 14.85 30.07 418 387.93 92.81 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 
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Gambar 4.13. Availability Mesin Sterilizer  

 

Dari Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat availability mesin 

barada  diatas  availability  ideal,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  mesin  memilki 

kesiapan untuk digunakan dalam proses produksi.  Siap disini artinya nilai 

availability ratio mesin Sterilizer menunjukkan bahwa mesin Sterilizer sudah 

memenuhi standar ideal berdasarkan Lean-sigma Enterprise (world class) yang 

secara keseluruhan nilai OEE mesin tersebut adalah 93.11%. Nilai tersebut artinya 

bahwa mesin sangat baik dan keandalannya sangat bagus dalam proses produksi hal 

ini bisa dilihat kecilnya downtime baik itu waktu yang diperlukan untuk melakukan 

perbaikan mesin yang sudah direncanakan maupun waktu perbaikan mesin yang 

terjadi akibat mesin rusak dengan tiba-tiba (Unplanned Downtime). Selain itu set 

up dan adjustment mesin sudah bagus karena adanya standar waktu yang tidak akan 

menyebabkan waktu set up dan adjustment mesin terbuang dengan sia-sia yang 

didukung oleh kesiapan operator dalam proses penggunaan mesin tersebut. 
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4.4.2 Perhitungan Nilai Performance Efficiency 

Performance efficiency  merupakan  suatu  rasio  yang  menggambarkan 

kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan barang.  

Tiga faktor penting yang dibutuhkan untuk  menghitung  performance 

efficiency adalah:  

1. Ideal cycle time. 

2. Processed amount.  

3. Loading Time. 

  Processed amount merupakan kuantitas produk yang dihasilkan oleh mesin 

Sterilizer yang berupa crude oil. Ideal cycle time merupakan waktu proses yang 

dapat dicapai mesin dalam keadaan optimal atau mesin tidak mengalami gangguan. 

Dalam keadaan optimal satu mesin   Sterilizer mampu memproduksi 15 ton produk 

(crude oil) perjam.  

Performance efficiency mesin Sterilizer Maret 2015 sampai Februari 2016 

dapat dihitung dengan Rumus  (3.4) dimana hasilnya dapat dilihat pada table 4.4.  

Tabel 4.4 Nilai Performance Effeciency  

Bulan 

Jumlah 

Produksi 

dalam (Ton) 

Ideal Cycle 

Time 

(Jam/Ton) 

Operating 

Time (Jam) 

Performance 

Effeciency % 

Maret 5052.773 0.06 404.99 74.86 

April 4964.266 0.06 389.52 76.47 

Mei 5240.892 0.06 405.02 77.64 

Juni  4982.716 0.06 386.63 77.33 

Juli 4562.382 0.06 403.53 67.84 

Agustus 5365.099 0.06 391.22 82.28 

September 4784.557 0.06 405.98 70.71 

Oktober 4909.438 0.06 389.40 75.65 

Nopember 4595.833 0.06 400.97 68.77 

Desember 4503.244 0.06 358.02 75.47 

Januari  5196.346 0.06 403.40 77.29 

Februari 4735.094 0.06 387.93 73.24 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 
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Gambar 4.14 Performance Eficiency Mesin Sterilizer  

 

Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa performace efficiency mesin berada 

dibawah nilai ideal, hal ini menunjukkan tingkat produksi yang tidak sesuai dengan 

jam kerja mesin dan diperoleh nilai performancy efficiency ratio mesin Sterilizer 

secara keseluruhan adalah 74.8%. Dilihat dari nilai standar berdasarkan Lean-sigma 

Enterprise (world class) yaitu 95% maka nilai efficiency ratio mesin Sterilizer tidak 

memenuhi standar dan perlu dilakukan perbaikan (improve) pada performancy 

mesin tersebut. Rendahnya nilai performancy efficiency mesin Sterilizer 

dikarenakan perbedaan kapasitas aktual produksi dan kapasitas produksi produksi 

sebenarnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor baik itu berupa Idling and  

minor  stoppages  yang merupakan  kerugian  akibat  berhentinya peralatan sebagai 

akibat terlambatnya pasokan material atau tidak adanya operator walaupun bahan 

baku tersedia, maupun reduced  speed  merupakan  kerugian  yang  terjadi  akibat 

peralatan dioperasikan dibawah standar kecepatan. Kemungkinan penyebab 

terjadinya kerugian ini adalah ketidakmengertian operator dalam penyetelan mesin 

dan juga kerusakan akibat dari degradasi performa mesin tersebut. 

 

4.4.3 Perhitungan Rate of Quality Product  

 Rate of quality product adalah rasio jumlah produk yang baik terhadap 

jumlah total produk yang diproses.  Jadi, rasio kualitas produk adalah hasil 

perhitungan dengan menggunakan dua faktor berikut:  
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1. Processed amount (Jumlah produk yang diproses).  

2. Defect amount (jumlah produk yang rusak). 

 Rate of quality products dapat dihitung menggunakan Rumus  (3.5) dan 

hasilnya dapat dililhat pada Tabel 4.5 yaitu rate of quality product mesin Sterilizer 

Maret 2015 – Februari 2016. 

Tabel 4.5 Nilai Rate Of Quality Produk Mesin Sterilizer 

Bulan 
Jumlah Produksi 

dalam (Ton) 

Jumlah 

Produk Rusak 

(Ton) 

Rate Of Quality 

Product (%) 

Maret 5052.773 15.515 99.69 

April 4964.266 16.242 99.67 

Mei 5240.892 21.767 99.58 

Juni  4982.716 19.724 99.60 

Juli 4562.382 15.448 99.66 

Agustus 5365.099 131.361 99.55 

September 4784.557 60.136 99.74 

Oktober 4909.438 45.258 97.08 

Nopember 4595.833 12.325 98.73 

Desember 4503.244 17.461 99.61 

Januari  5196.346 21.759 99.58 

Februari 4735.094 18.985 99.60 
 Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 

 
Gambar 4.15 Grafik Quality Mesin Sterilizer  
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 Dari perhitungan pada Tabel 4.5 dan Gambar 4.5 diperoleh nilai quality of 

rate dari mesin Sterilizer yaitu 99.34%. Dilihat dari nilai standar berdasarkan Lean-

sigma Enterprise (world class) yaitu 99.9% maka quality of rate mesin Sterilizer 

sudah sangat bagus. Hal tersebut bisa dilihat dari sedikitnya produk rusak yang 

dihasilkan oleh mesin Sterilizer. Semakin sedikit produk rusak maka akan semakin 

tinggi nilai kualitas dari mesin tersebut. 

 

4.4.4 Pengukuran Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

 Pengukuran OEE adalah perkalian nilai availability, performance, dan rate 

of quality product. Perhitungan Nilai OEE dapat dihitung dengan Rumus  (3.7). 

 Dengan perhitungan yang sama, maka nilai OEE mesin Sterilizer untuk 

bulan Maret 2015 – Februari 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.6. Sedangkan nilai 

OEE dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 4.5.  

 Dari Tabel dan Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa nilai OEE mesin Sterilizer 

berada berada dibawah nilai OEE standar yaitu 69.17%. Berikut perbandingan nilai 

OEE mesin Sterilizer dengan nilai OEE berdasarkan Lean-sigma Enterprise (world 

class). 

Tabel 4.6. Pengukuran OEE  

Bulan 
Availability 

(%) 

Performance 

Rate (%) 

Rate Of 

Quality 

Product 

OEE  (%) 

Maret 93.53 74.86 99.69 69.80 

April 93.19 76.47 99.67 71.02 

Mei 93.54 77.64 99.58 72.32 

Juni  92.50 77.33 99.60 71.24 

Juli 93.19 67.84 99.66 63.01 

Agustus 93.59 82.28 9955 75.13 

September 93.76 70.71 99.74 65.47 

Oktober 93.16 75.65 97.08 69.82 

Nopember 92.60 68.77 98.73 63.51 

Desember 92.27 75.47 99.61 69.37 

Januari  93.16 77.29 99.58 71.70 

Februari 92.81 73.24 99.60 67.70 

Total 93.11 74.80 99.34 69.17 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 
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Gambar 4.16 Grafik OEE Mesin Sterilizer  

  

Tabel 4.7 Perbandingan Nilai OEE Mesin Sterilizer 

Faktor OEE 

Lean-sigma 

Enterprise 

(world class) 

Nilai OEE Mesin 

Sterilizer PT. Mitra 

Bumi (%) 

Action (Tindakan) 

Availability 90 93.11 OK 

Performance 95 74.8 Perbaikan (Improve) 

Quality 99.9 99.34 OK 

Overal 

Equipment 

Effectiveness 

85.4 69.17 Perbaikan (Improve) 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 

Nilai availability mesin Sterilizer berada diantara 92.27% hingga 93.76%, 

dimana nilai ini berada diatas nilai availability standar yaitu 90%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kesiapan mesin Sterilizer untuk digunakan sewaktu-

waktu berada diatas 90%. Selain itu pada tingkat availability mesin seperti ini 

berarti ada keseimbangan antara waktu operasi dan waktu beban, dimana waktu 

operasi dipengaruhi oleh downtime mesin.  

 

Perfomansi mesin Sterilizer berada di bawah nilai performansi standar yaitu 

95%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin tidak efisien karena tidak 

sesuai dengan kapasitas mesin yang seharusnya. Produksi tidak berjalan sesuai titik 

optimal dengan memperhatikan waktu operasi yang ada.  
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Efektivitas mesin Sterilizer berada diantara 63,01% hingga 75,13% yang 

masih berada dibawah efektivitas standar yaitu 85% atau secara keselurahan 

diperoleh nilai OEE mesin Sterilizer yaitu 69.17% yang artinya memberikan 

Gambaran kepada di PTPN V Lubuk Dalam bahwa masih ada kekurangan dalam 

proses perawatan mesin baik itu secara preventive maintenance maupun corrective 

maintenance terhadap mesin Sterilizer dan melakukan improvement atau perbaikan 

hingga mencapai nilai OEE ideal. Fokus improvement atau perbaikan ditujukan 

untuk meningkatkan performance peralatan produksi dalam hal ini mesin Sterilizer 

dengan memperhatikan faktor yang akan mempengaruhi nilai performancy 

efficiency rate. 

   

4.5 Pemecahan Permasalahan Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

 Analisa ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lapangan dan 

melakukan wawancara terhadap karyawan yang terkait pada penelitian ini, yaitu 

antara lain operator, bagian teknik, dan bagian quality control. Untuk memperoleh 

hasil analisa yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, dibutuhkan tools yang 

relevan dengan data yang sudah dikumpulkan, sehingga untuk memudahkan 

mengidentifikasi hal tersebut maka dibuatlah Diagram Sebab Akibat kemudian 

yang nantinya akan dirumus kan rencana perbaikan untuk mengatasi akar 

permasalahan.  

Dan dalam wawancara tersebut diambil beberapa parameter yaitu material, 

mesin, manusia (karyawan), dan metode.  

OEE Tidak 

Tercapai

Aus

Sisa-sisa proses

Degradasi Performa Mesin

Mesin

Pengawasan Kurang

Pengetahuan Operator Kurang

Skill Operator Kurang

Manusia

Waktu Setup dan Adjustmen 

tidak efektif

Perawatan Mesin Kurang

Metode

Kapasitas Produksi Kurang

 
Gambar 4.17 Sebab Akibat Faktor Rendah Nilai OEE 
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5.1 Manusia  

 Proses produksi berlangsung ketika seluruh komponen saling berinteraksi 

sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Interaksi ini tidak hanya dipahami 

sebagai kegiatan yang berhubungan secara total antara urutan proses produksi dan 

ukuran fisik dari lini produksi, tetapi juga kejadian-kejadian di luar prediksi yang 

dapat terjadi selama proses produksi berlangsung.  Kejadian ini dapat diartikan 

sebagai ketidakpastian dalam produksi yang dapat mempengaruhi kinerja. Salah 

satu faktor ketidak pastian tersebut berasal dari manusia yang berperan penting 

untuk menjalankan dan mengendalikan proses produksi.  Ketidak pastian tersebut 

seperti kesalahan operator, kesalah pahaman, kesalahan pengawasan.  Kesalahan 

manusia dalam proses produksi ini disebut sebagai human error yang didefinisikan 

bahwa kegagalan manusia untuk mencapai hasil yang dimaksudkan dalam 

melaksanakan urutan perencanaan dari kegiatan mental ataupun fisik (Reason, 

1990) dalam Johan de Haan (2012). Hal ini dapat mengakibatkan produk cacat 

dihasilkan dari proses produksi. 

 Meister, 1976 dalam Balbir S. Dhillon (1987) bahwa penyebab human error 

pada proses operasi adalah prosedur operasi yang kurang jelas, kompleksitas 

pekerjaan, proses seleksi yang buruk dan pelatihan terhadap operator tidak 

mencukupi, kecerobohan operator terhadap pekerjaan, serta rancangan fasilitas 

kerja yang buruk. Solusinya adalah melakukan pelatihan sangat dibutuhkan untuk 

menambah ilmu dan keterampilan karyawan, misalnya memberi pelatihan 

bagaimana cara melihat dan melakukan tindakan awal kerusakan mesin terhadap 

operator mesin. Dari hasil pengamatan belum adanya pelatihan terhadap operator 

mesin yang ada.  

 

2.  Mesin  

 Kondisi mesin yang kotor juga akan mempengaruhi kemampuan mesin dalam 

melakukan proses produksi. Di mesin Sterilizer banyak sisa-sisa hasil rebusan yang 

tidak dibersihkan dikarenakan mesin membutuhkan waktu yang lama untuk 

kembali ke suhu normal hingga bisa dibersihkan oleh operator sampai ke komponen 

terkecil. Degradasi juga menjadi faktor penyebab turunnya kinerja mesin 
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mengingat mesin Sterilizer sudah berumur 6 tahun. Belum lagi kurang efektifnya 

metode perawatan yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk 

Dalam sehingga kinerja mesin akan semakin turun. Sebab utilitasasi peralatan yang 

ada pada rata-rata industry manufaktu adalah setengah dari kemampuan mesin 

sesungguhnya (Nakajima,1988). 

 

3. Metode  

Standar waktu dalam mengerjakan sesuatu sangat dibutuhkan untuk mencapai 

kerja yang optimal, dengan adanya standar waktu kita bisa mencapai target yang 

diinginkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan dari hasil pengamatan 

yang telah dilakukan bahwa tidak adanya standar waktu dalam penyesuaian ataupun 

penyetingan mesin, sehingga waktu yang dihasilkan untuk penyesuaian dan 

penyetingan terlalu lama. 
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