BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
4.1

Profil Singkat Perusahaan
PT. Swastisiddhi Amagra didirikan pada tanggal 25 Juli 2002 jl. Kuswari

no.71-A Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya
medan Propinsi Sumatera Utara, oleh Hendaru Sadya Dharma selaku Direksi
Utama PT.Swastisiddhi Amagra. Perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit
mempunyai prospek yang cerah, sebagai wujud perkembangan usaha dari tahun
ketahun maka PT. Swastisiddhi Amagra membangun anak cabang perusahaan
yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupatten
Kampar Provinsi Riau. PT. Swastisiddhi Amagra mulai dibangun pada bulan Juli
2007 dan mulai beroperasi pada bulan Maret 2008 dengan kapasitas 30 Ton/jam.
PT. Swastisiddhi Amagra adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pengolahan kelapa sawit, sebagai produknya adalah Crude Palm Oil (CPO) dan
kernel. Selain itu, produk sampingan yang dihasilkan berupa Tangkos untuk
pupuk perkebunan dan Cangkang sebagai bahan bakar boiler. Sebagai perusahaan
yang belum mempunyai perkebunan sendiri, untuk memenuhi pasokan TBS
(Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang akan diproses setiap harinya dan demi
kelancaran proses produksi PT. Swastisiddhi Amagra melakukan kerja sama
dengan beberapa KUD (Koprasi Unit Desa) yang mengelola buah plasma
masyarakat sebagai berikut :
-

KUD Karya Maju, mencakup wilayah desa Bina Baru

-

KUD Binangun, mencakup wilayah desa Karya Bakti dan desa Utama
Karya

-

KUD Setia Kawan, mencakup wilayah desa Hidup Baru, desa Koto Damai
dan Suka Menanti (kebun durian)

-

KUD Makmur Jaya, mencakup wilayah desa Lubuk Sakai dan Bukit Sakai

-

Masyarakat

Visi PT. Swastisiddhi Amagra adalah “Menjadi perusahaan pengolah
minyak kelapa sawit yang sukses diindonesia, dan dikagumi karena karyawan,
kemitraan, dan kinerjanya”, Visi inilah yang menjadi gerak langkah PT.
Swastisiddhi Amagra untuk berkiprah dalam pembangunan perusahaan. Visi ini
tidaklah lengkap tanpa didukung oleh suatu misi. Misi dari PT. Swastisiddhi
Amagra yaitu:
-

Bagaimana perusahaan ini dapat diterima oleh masyarakat khususnya
masyarakat yang mendukung diwilayah sekitar pabrik, dan umumnya
seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

-

Dengan adanya perusahaan ini karyawan akan mendukung visi dan misi
perusahaan, sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban
karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4.2.

Tahapan Analisis dengan Metoda Six Sigma
Adapun aktivitas-aktivitas utama dari setiap tahapan Six Sigma tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :
4.2.1 Define (D)
Tahapan ini merupakan langkah awal yang bertujuan utamanya adalah
untuk mengidentifikasi permasahalan utama yang menjadi prioritas di dalam
perbaikan mutu produk dan proses di perusahaan. Beberapa aktivitas penting
dalam tahapan ini antara lain :
(a) Penentuan Fokus Pengendalian Mutu
Pada dasarnya banyak cara dapat dilaksanakan untuk menentukan fokus
pengendalian mutu produksi. Beberapa cara yang dapat diterapkan
diantaranya, (1) Dengan menggunakan Metode Forecasting, dimana fokus
masalah perbaikan mutu diutamakan kepada produk-produk yang menjadi
unggulan perusahaan ataupun yang paling tinggi permintaannya pada
pelanggan, (2) dengan menggunakan Metode Analytical Hierarchy
Process (AHP), dimana dengan metode ini keputusan diambil dengan
melibatkan para pakar yang ada dalam perusahaan. Dengan menggunakan
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metode AHP ini para pengambil keputusan menetapkan terlebih dahulu
kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan pilihan
keputusan, yang nantinya dinilai bobot prioritas dari setiap kriteria yang
telah diputuskan tersebut, (3) dengan menggunakan Metode Pareto
Priority Index (PPI), dimana dalam metode ini penentuan fokus
pengendalian mutu didasarkan kepada tingkat skala prioritas yang diukur
berdasarkan tingkat kecacatan produk yang paling dominan diantara
beberapa produk yang diamati. Dalam penelitian ini, penentuan fokus
pengendalian mutu dilakukan dengan menggunakan Metode PPI.
Penentuan fokus perbaikan dan pengendalian mutu dengan menggunakan
Metode PPI

ini,

dapat

dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

mengidentifikasi jenis – jenis kandungan (Ctritical to Quality – CTQ) yang
sering melewati batas standar yang telah ditetapkan pada produk Minyak
Kelapa Sawit. Pada dasarnya pada pengolahan minyak kelapa sawit
terdapat ada tiga jenis kandungan yang mempengaruhi kualitas minyak
sawit tersebut yaitu, Asam Lemak Bebas, Air, dan Kotoran. Menurut
standar mutu CPO (SNI 01-2901-2006), standar mutu yang dipersyaratkan
adalah untuk Asam Lemak Bebas (ALB) memiliki nilai ambang batas
maksimum 5%, kadar kotoran maksimum 0,5%, dan kadar air maksimum
0,5% (Badan Standarisasi Nasional, 2003). Namun dalam kenyataannya,
terdapat beberapa jenis kandungan melewati batas dan yang sering terjadi
pada produk-produk minyak kelapa sawit khususnya kadar Asam Lemak
Bebas.
Mengacu kepada standar nasional, bahwa peningkatan kadar ALB
melebihi 5% akan mempengaruhi kualitas minyak dan tidak bisa
dipasarkan. Sedangkan PT. Swastisiddhi Amagra menargetkan tingkat
kandungan ALB maksimum tidak lebih dari 4,8% dari bahan baku yang
diolah, apabila melebihi dari titik maksimun, hal itu dinyatakan defect, dan
menjadi salah satu parameter sasaran mutu produk akhir yang harus
dicapai berdasarkan ketetapan perusahaan. Beberapa jenis kandungan yang
berpotensi melewati batas standar diantaranya adalah :
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Tabel 4.1 Berbagai Kandungan Yang Mempengaruhi (CTQ) yang Dominan
CTQ
CTQ - 1

Jenis Kandungan
Kandungan
Asam
Lemak Bebas

CTQ – 2

Kandungan Air

Deskripsi
Asam lemak bebas dalam kosentrasi tinggi yang terikut
dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam
lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak
turun dan kualitas minyak rendah. Dalam bahan
pangan, asam lemak dengan kadar lebih besar dari
berat lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak
diinginkan dan kadang-kadang dapat meracuni tubuh
Meskipun kadar asam lemak bebas rendah, tetapi ini
belum menjamin kemantapan mutu minyak kelapa
sawit. Kemantapan minyak sawit harus dijaga dengan
cara membuang zat yang mudah menguap, air dalam
hal ini merupakan salah satu zat yang mudah menguap
0

CTQ - 3

Kandungan Kotoran

bila berada pada suhu di atas 100 C. Tingginya kadar
Air dapat menyebabkan minyak berbau tengik dan
menurunkan mutu minyak inti sawit tersebut.
Untuk mendapatkan minyak yang lebih baik dapat
dilakukan dengan cara membuang kotoran, Sehingga
apabila suatu perusahaan pengolahan minyak kelapa
sawit dapat menekan kadar kotoran dengan tingkat
yang sekecil-kecilnya, maka minyak tersebut sudah
memiliki syarat menjadi minyak yang bagus.

Berbagai jenis kandungan di atas adalah semua kandungan yang terdapat
dalam CPO atau minyak kelapa sawit yang dapat mempengaruhi kualitas minyak
sawit.

(b) Penentuan Personal dan Tanggung Jawab dalam Pengendalian Mutu
Pada dasarnya, pengendalian mutu produksi di PT. Swastisiddhi Amagra
merupakan komitmen keseluruh unit dan individu yang ada dalam
organisasi. Baik dari level pengambil keputusan, maupun level pelaksana
produksi.

Namun

secara

structural,

kebijakan

dan

mekanisme

pengendalian mutu produksi menjadi tanggung jawab utama satu divisi
yang berada di bawah naungan Kepala Bidang Quality Control (QC).
Adapun struktur organisasi pada PT. Swastisiddhi Amagra dapat diuraikan
melalui bagan sebagai berikut :
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan

Adapun jumlah staf dan karyawan di setiap bidang yang terdapat di PT.
Swastisiddhi Amagra, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Daftar Jumlah Karyawan di Setiap Departemen Perusahaan
No
Departemen
Jumlah
Status
1
2
3
4

Bagian Produksi
Bagian Administrasi & Keuangan
Bagian Pemasaran
Bagian QC

130
10
2
2
144

Karyawan Tetap
Karyawan Tetap
Karyawan Tetap
Karyawan Tetap

Didalam program Six Sigma, para pelaksana dan penanggungjawab dalam
pengendalian mutu, memiliki istilah tersendiri di dalam pembagian tugas dan
tanggung jawabnya. Adapun struktur dan tanggung jawab pada program
pengendalian mutu dengan Metode Six Sigma dapat diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 4.3. Peran dan Tanggung Jawab Tim Program Pengendalian Mutu Six
Sigma
No
1

Level
Champion

Jabatan
Direktur

2

Master Blaks Belts

(Staff ahli pada berbagai
bidang terkait dengan
proyek six sigma)

3

Black Belts

Kepala Bidang Quality
Control (Project Manager)

4

Green Belts

(Partisipan)

Tugas dan Tanggung Jawab
• Memberikan komitmen secara
menyeluruh terhadap pelaksanaan
manajemen mutu
• Motivator
• Pengarah
• Mengembangkan dan melaksanakan
pelatihan
• Merencanakan
dan
mengawasi
pelaksanaan proyek secara teknis
• Membentu dalam monitoring dan
evaluasi proyek six sigma
• Melaksanakan proyek sesuai dengan
prosedur dan program organisasi
• Melaporkan
perkembangan
pelaksanaan proyek
• Secara aktif menggunakan alat-alat
pengendalian kualitas dalam upaya
pencapaian target proyek six sigma
• Berpartisipasi dalam proyek six sigma
• Mempelajari metodologi penerapan
six sigma untuk proyek selanjutnya

(c) Penentuan Kebutuhan Pelatihan
Pada dasarnya perusahaan selalu berupaya meningkatkan kualitas kerja
para karyawannya, melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan baik yang
berkait dengan proses produksi maupun yang berkaitan dengan
manajemen mutu produksi.
Namun pada perusahaan PT. Swastisiddhi Amagra tidak melakukan
pelatihan khusus, perekrutan karyawan lebih mengutamakan masayarakat
sekitar areal perusahaan dengan hanya melakukan pelatihan dipabrik
secara langsung yang ditangani oleh senior yang lebih berpengalaman
kepada pekerja pabrik yang baru masuk.
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(d) Proses – proses Kunci
d.1.

Proses Produksi Minyak Kelapa Sawit
Secara umum proses pengolahan Minyak Kelapa Sawit, mulai dari

pengolahan baku hingga menghasilkan CPO dapat digambarkan pada
diagram sebagai berikut :

Gambar 4.3. Diagram Proses Produksi Minyak Kelapa Sawit
Sumber : PT. Swastisiddhi Amagra (2013)
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Adapun urutan proses produksi CPO, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Sortasi
Sebuah perusahaan pasti menginginkan hasil yang memuaskan (hasil
yang terbaik), maka perlu dilakukan pemilihan bahan yang terbaik
untuk diolah. Perusahaan membangun tempat penampungan atau
penimbunan buah dan mengadakan tim kerja di lapangan tersebut yang
bertugas memilih buah segar yang diterima dan yang tidak diterima.
Cara kerja sortasi :
Setiap mobil yang melakukan pembongkaran buah, dikerjakan oleh 3
orang yang melakukan pembongkaran,pemilihan buah yang diterima
dan yang tidak diterima dan dipisahkan, kemudian buah yang tidak
diterima akan dikembalikan kepada penjual
2. Pengumpulan Buah (Loading Ramp)
Loading Ramp merupakan tempat pengumpulan sementara

tandan

buah segar (TBS) dari kebun setelah dilakukan sortasi terhadap buah
yang tidak termasuk ke dalam kriteria untuk diolah, seperti buah
kurang masak, buah restant dan buah lainnya yang tidak layak untuk
diproses selanjutnya.
3. Perebusan Buah (Sterilizer)
Perebusan merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan
proses ekstraksi minyak, baik mutu maupun jumlah minyak. Oleh
karena itu, perebusan harus dilakukan dengan sebaik – baiknya, sesuai
dengan ketentuan dan aturan perebusan yang telah ditetapkan. Proses
perebusan TBS dengan menggunakan panas / membiarkan selama 8090 menit berada di bawah pengaruh panas dari uap air (steam) yang
bertekanan tinggi, dalam rangka pengolahan untuk memperoleh
minyak dan inti sawit.
4. Tahap Pemipilan (Thresher)
Proses pemisahan TBS yang telah direbus menjadi berondolan dan
janjang kosong dengan sistem diputar dan dibanting di dalam
Thresher. Sebelum proses pemipilan TBS yang telah direbus akan
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mengalami proses penuangan ke pangkal bunch feet conveyor melalui
Tippler. Pada tahap ini buah yang terlepas dari janjangan akan
ditampung dan didistribusikan melalui Bottom Cross Conveyor menuju
Inclined fruit Conveyor dan buah akan dilanjutkan menuju Top Cross
Conveyor, selanjutnya buah akan didistribusikan ke dalam Digester
melalui Fruit Distributing Conveyor. Sedangkan janjangan kosong
akan menuju Empty Bunch Horizontal Conveyor dan kemudian akan
dilanjutkan menuju tempat penumpukan janjangan kosong melalui
Inclined Empty Bunch Conveyor.
5. Pengadukan (Digester)
Brondolan buah (buah lepas) yang dibawa oleh Fruit Conveyor
dimasukkan ke dalam Digester atau peralatan pengaduk dan secara
langsung buah tersebut akan diaduk atau digiling/disayat oleh pisau –
pisau pengaduk yang berjumlah 6 buah pisau yang tersusun bertingkat,
dimana 5 pisau untuk menghancurkan atau memisahkan daging buah
dengan inti, dan satu lagi untuk mendorong hasil adukan keluar ketel
pengaduk. Tujuan pengadukan memudahkan pekerjaan pengempaan
sehingga minyak dapat dengan mudah dipisahkan dari daging buah
dengan tingkat kerugian yang sekecil-kecilnya.
6. Pengempaan (Pressing)
Setelah masa buah dari proses pengadukan selesai kemudian
dimasukkan ke dalam alat pengepresan (Screw Pres) dengan tujuan
untuk mengeluarkan minyak dari bubur buah yang telah diaduk. Untuk
proses pengepresan ini perlu penambahan panas sekitar 10% s/d 15 %
terhadap kapasitas pengepresan. Dari pengepresan tersebut akan
diperoleh minyak kasar dan fiber serta biji. Alat kempa yang
digunakan oleh PT.Sumber Sawit Sejahtera berupa kempa ulir
(ScrewPress) hal ini dikarenakan kempa ulir (ScrewPress) dalam
penggunaannya lebih menguntungkan dibandingkan dengan kempa
hydraulik (Hydraulic Press).
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7. Pemurnian Minyak (Clarification)
Perlakuan proses penjernihan crude oil dari estraksi stasiun press, yang
masih mengandung sejumlah kadar air, sludge dan lumpur melalui
tahapan-tahapan klarifikasi yang merupakan faktor yang sangat
menentukan terhadap produksi CPO untuk kuantitas maupun kualitas.
Setelah brondolan dikempa, maka minyak akan keluar dan akan di
alirkan ke sand trap tank melalui pipa yang berada di bawah stasiun
kempa, di sand trap tank ini kotoran dan pasir akan dipisahkan dari
minyak kasar. Kemudian minyak kasar disaring di vibrating screen I
dan II, minyak yang sudah disaring ditampung di crude oil tank (COT)
dan dinaikkan suhunya antara 90 s/d 950C, di CST dilakukan
pemisahan antara minyak, sludge dan air. Minyak menuju oil tank
selanjutnya pencucian minyak di oil purifier dan pengeringan minyak
di vacuum dryier selanjutnya minyak menuju storage tank dan
menunggu dipasarkan.
8. Pengolahan Inti
Hasil pengempaan berupa fibre dan biji akan mengalami proses
pemisahan di depericarper melalui hisapan udara dari fibre fun, fibre
akan menjadi bahan bakar boiler sedangkan nut akan mengalami
pembersihan di nut polishing drum melalui gesekan antara nut dan
gesekan kedinding nut polishing drum

yang berputar. Nut akan

dikirim ke nut silo untuk pengeringan dan dipecahkan di ripple mill
selanjutnya dilakukan pemisahan kernel dan cangkang di LTDS dan
clybath. Kernel basah hasil pemisahan akan dikeringkan di kernel silo
dan dikirim ke storage dan menunggu untuk dipasarkan.
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d.2

Operation Process Chart (OPC)

Berikut ini merupakan peta proses operasi pada proses produksi di
PT. Swastisiddhi Amagra:
PETA PROSES OPERASI
NAMA OBJEK

: Crud Pruit Oil

NOMOR PETA

:1

DIPETAKAN OLEH

: AHMAD SABRI

TANGGAL DIPETAKAN

: 8 Maret 2014

Gambar 4.3 Peta Proses Operasi
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d.3

Proses Kunci Pengendalian Mutu Produksi
Proses kunci adalah merupakan proses yang mempengaruhi input

baik dari segi kualitas dan kuantitas. Melalui serangkaian tahapan proses
produksi di atas dapat diketahui bahwa proses kunci di dalam
pengendalian mutu produksi dalam hal ini terdapat yaitu:
1.

Proses inspeksi pada penerimaan TBS atau sortir TBS
Sebelum dilakukan proses produksi dan proses perebusan. Dalam
proses inspeksi ini, proses pertama dilakukan pengidentifikasian
kecacatan Tandan Buah Segar secara visual, melalui pengecekan
langsung terhadap setiap produk dengan mengambil beberapa
sampel buah. Jika pada TBS ditemukan salah satu dari jenis
kecacatan (CTQ) yang ada maka produk langsung dipisahkan dan
selanjutnya nanti akan digunakan kembali sebagai bahan baku yang
akan diolah kembali. Buah sawit merupakan faktor utama dalam
menentukan kualitas minyak sawit, karena tidak sesuainya pemilihan
buah yang sesuai kriteria akan mempengaruhi kualitas minyak.
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

penerimaan

dalam

TBS

pemeriksaan

(Tandan

Buah

kualitas

buah

distasiun

Segar).Pematangan

buah

mempengaruhi terhadap rendamen minyak dan ALB (Asam Lemak
Buah).
2.

Proses Perebusan
Perebusan merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan
proses ekstraksi minyak, baik mutu maupun jumlah minyak. Tujuan
perebusan mengurangi peningkatan asam lemak bebas, mempermudah
proses pembrodolan, menurunkan kadar air, melunakan daging buah,
sehingga daging buah mudah lepas dari biji. Oleh karena itu,

perebusan harus dilakukan dengan sebaik – baiknya, sesuai dengan
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ketentuan dan aturan perebusan yang telah ditetapkan. Standar proses
perebusan TBS yang ditetapkan perusahaan dengan menggunakan
panas / membiarkan selama 80-90 menit berada di bawah pengaruh
panas dari uap air (steam) yang bertekanan tinggi, dalam rangka
pengolahan untuk memperoleh minyak dan inti sawit. Proses
perebusan mempengaruhi kualitas kadar ALB, seperti diketahui
bahwa panas dan penyediaan air adalah salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi perkembangan asam lemak bebas. Oleh karena itu
perebusan buah yang terlampau lama dapat menyebabkan kenaikan
asam lemak bebas (PTPN V,2001).
3.

Pemurnian minyak
Perlakuan proses penjernihan crude oil dari estraksi stasiun press,
yang masih mengandung sejumlah kadar air, sludge dan lumpur
melalui tahapan-tahapan klarifikasi yang merupakan faktor yang
sangat menentukan terhadap produksi CPO untuk kuantitas maupun
kualitas, dimana proses pengolahannya sebagai berikut :
a)

Sand Trap Tank ( Tangki Pemisah Pasir)

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. Temperatur pada sand trap
mencapai 950C.
b) Vibro Seperator / Vibrating Screen
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.
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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.
d) 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 95o C.
e)

Vacuum Dryer

Fungsi dari Vacuum Dryer adalah untuk mengurangi kadar air dalam
minyak produksi.

e. Diagram SIPOC (Suplier, Input, Process, Output dan Costumer)
Diagram SIPOC menggambarkan mengenai aliran proses produksi yang
terdapat pada proses produksi CPO, dari pihak pengadaan material sampai pada
pihak konsumen.
Adapun gambar diagram SIPOC (Supplier, Input, Prosess, Output dan
Customer) pada proses produksi CPO adalah sebagai berikut :

Gambar 4.4 Diagram SIPOC Perusahaan
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Adapun penjelasan gambar 4.4 mengenai diagram SIPOC (Suplier, Input,
Process, Output dan Costumer) adalah sebagai berikut:
1. Supplier
Relasi-relasi perusahaan
2. Input
a. Tandan Buah Sawit (TBS)
3. Process
a. Proses Perubusan (Sterilizer)
b. Proses Perontokan (Threser)
c. Proses Pengadukan (Digester)
d. Proses Pengepresan (Screw Press)
e. Proses Penyaringan
f. Proses Pengendapan
g. Proses Pemurnian
h. Proses Pengeringan
i. Proses Penyimpanan
4. Output
Minyak Kelapa Sawit
5. Costumer
f. Kebutuhan Spesifik Pelanggan
Dalam menentukan standar mutu yang sesuai dengan standar keinginan
pelanggan, dalam pemeriksaan mutu produk di PT. Swastisiddhi Amagra
mengacu kepada standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standar
Nasional (BSN) sebesar <5% dan standar Perusahaan sendiri tentunya
<4,8%.
Adapun pelanggan-pelanggan potensial yang menjadi mitra utama
pengguna produk PT. Swastisiddhi Amagra antara lain adalah :
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Tabel 4.4 Daftar Pelanggan PT. Swastisiddhi Amagra
No
1
2
3

Nama Perusahaan
PT. Wilmar Nabati ( PLT)
PT. Sinar Alam Permai
PT. Wilmar Nabati (GOGEN)

Sumber : PT. Swastisiddhi Amagra

g. Pernyataan Program Pengendalian Mutu Six Sigma
Dari uraian-uraian di atas dapat dirangkum tentang pernyataan program
pengendalian mutu Six Sigma yang dilaksanakan di PT. Swastisiddhi
Amagra, seperti terlihat dalam table berikut ini :
Tabel 4.5 Pernyataan Program Pengendalian Mutu Six Sigma
Proses yang

1.

Penyortiran

Proyeksi

mempengaruhi kenaikan

2.

Perebusan

Penghematan

kadar ALB

yang

akan diterima dari
Proyek Six Sigma

Black Belt

Ahmad Sabri

Nomor Telepon

0812 7090 3202

Champion

Irwan

Unit Bisnis

Kepala pabrik

Tanggal Mulai Proyek

1 April 2014

Ekspektasi Tanggal

1 Agustus 2014

Six Sigma

Selesai Proyek Six
Sigma

Elemen

Deskripsi

Sasaran proyek Six Sigma

1. Proses

1. Penyortiran

Melakukan perbaikan proses produksi yang

2. Perebusan

terdapat pada proses penyortiran, Perebusan.

Proyek Six Sigma berguna

Dapat melakukan perbaikan proses produksi

untuk Menurunkan tingkat

yang

kadar Asam Lemak Bebas

perebusan, sehingga dapat menghasilkan SOP

yang melewati batas standar

perbaikan dalam tahapan control pada proses

perusahaan dan SNI

penyortiran, perebusan.

2. Deskripsi Proyek Six
Sigma

terdapat

pada

proses

penyortiran,

sehingga dapat memberikan
usulan perbaikan kualitas
proses produksi dengan
serangkaian tahapan Six
Sigma
3. Tujuan

Menurunkan tingkat kadar

Baseline (Kinerja Awal)

ALB yang melewati batas
standar perusahaan dan SNI

CTQ

DPMO

Sigma

Cpm

Cpmk

1.
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4.2.2 Measure (M)
4.2.2.1 Proses Pengukuran Karakteristik Kualitas CPO
Proses pengukuran karakteristik untuk mengetahui persentase kadar
kandungan yang mempengaruhi kualitas Minyak Kelapa Sawit (CPO). Proses
pengukuran dilakukan dilaboratorium PT. Swastisiddhi Amagra dengan cara-cara
sebagai berikut :
1. Analisa kadar ALB dalam minyak CPO
Cara kerja :
 Timbang ±5 g sample minyak ke dalam conical flask 250 ml
 Tambahkan 50 ml isopropil alkohol netral dan panaskan larutan di hot
plate pada suhu ±40̊C sambil digoyang-goyang dengan perlahan hingga
sample minyak terlarut semua
 Tambahkan 2 tetes indikator phenopelin
Titrasi dengan larutan standard NaOH 0.1 N hingga didapat warna merah
muda yang permanent sebagai titik akhir.
2. Analisa Kadar Air dalam Sample CPO
Cara kerja:
 Panaskan petridish dalam oven pada suhu 103̊ C paling sedikit selama 15
menit, dinginkan dalam desikator dan timbang berat kosongnya hingga
0.1 mg terdekat
 Tuang ke dalam petridish sebanyak 10±1.0 g sample minyak yang telah
dicairkan.
 Letakkan sample tersebut di oven dan panaskan selam 4 jam pada suhu
103±2̊C. Pintu oven jangan dibuka selama pemanasan berlangsung
 Dinginkan dalam desikator selama 30 hingga 45 menit dan timbang
kembali beratnya sampai 0.1 mg terdekat.
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3. Analisa Kadar Kotoran Dalam Sample CPO
Cara kerja:
 Whatman glass fiber diletakkan dalam Gooch crucible dan dicuci dengan
sekitar 10 ml n-heksan dengan bantuan pompa vacuum dan keringkan
selam 30 menit dalam oven pada suhu 103±2 ̊C
 Dinginkan dalam desikator dan timbang berat kosongnya sampai 0.1 mg
terdekat
 Timbang minyak di dalam conical flask sebanyak 20 g dan tambahkan
100 ml pelarut, panaskan di hot plate dan digoyang-goyang agar sample
terlarut dengan baik
 Larutan tersebut dengan hati-hati disaring melalui gooch crucible dengan
bantuan vacuum. Gunakan pelarut yang bersih untuk membilas flask dari
semua minyak dan bahan tidak terlarut ke dalam gooch crucible dan
kemudian cuci gooch crucible hingga bersih dari minyak denagn nheksan bersih
 Vacuum dibuka dengan hati-hati dan gooch crucible dilap bersih dengan
menggunakan kertas tissue dan keringkan dalam oven pada suhu 103±2̊C
selama 30 menit
 Dinginkan dalam desikator hingga suhu kamar dan ditimbang hingga 0.1
mg terdekat.
4.2.2.2 Penentuan Prioritas Permasalahan dengan Diagram Pareto
Melalui pengumpulan data dan prsoses pengukuran karakteristik yang
telah dilakukan, maka seringnya terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan
mempengaruhi kualitas CPO diperoleh data pengukuran dapat dilihat pada
Lampiran A1.
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Tabel 4.6 Data Jumlah Pengujian Yang Melewati Batas Standar
Kandungan

Jumlah Reject

Asam Lemak Bebas
Kadar Air
Kadar Kotoran

71
6
5

Sumber : Data Olahan
Setelah melakukan pengukuran dan uji laboratorium permasalahan yang
terjadi selama bulan Januari – November 2013, kemudian dilakukan penyusunan
sheet untuk pareto diagram. Melalui pareto diagram dapat membandingkan
berbagai kejadian yang disusun berdasarkan ukurannya. Susunan tersebut
membantu untuk menentukan pentingnya atau prioritas permasalahan yang
terbesar yang mempunyai dampak terbesar dari masalah kejadian tersebut. Untuk
lebih jelasnya perhitungan untuk pareto diagram sebagai berikut:
Tabel 4.7 Data Tingkat Kecacatan Produk
Jenis Kandungan

Jumlah
Reject

%
Reject

Kumulatif

Asam Lemak Bebas

71

86,58537

86,58537

Air

6

7,31707

93,90244

Kotoran

5

6.09756

100

82

100

Secara grafik, penentuan produk prioritas yang akan menjadi fokus
pengendalian mutu, dapat dilihat melalui diagram Pareto berikut ini :
Kandungan C P O
90
100

80

80

60
50

60

40

Percent

Ju m la h R e je c t

70

40

30
20

20

10
0
Ka ndunga n C PO
J u m la h R e j e c t
Percent
C um %

A s a m Le m a k Be b a s
71
8 6 ,6
8 6 ,6

A ir
6
7 ,3
9 3 ,9

K o to r a n
5
6 ,1
1 0 0 ,0

0

Gambar 4.5 Diagram Pareto Berdasarkan Jumlah Kecacatan Produk
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Pada identifikasi awal yang telah dilaksanakan melalui pengukuran
prioritas di atas, dengan menggunakan diagram Pareto telah diketahui bahwa
terdapat satu jenis kandungan yang banyak mengalami melewati batas standar
yaitu kadar ALB. Hal ini sesuai dengan prinsip Pareto bahwa, prioritas perbaikan
ditentukan berdasarkan tingkat perbandingan 80/20. Berdasarkan hasil tersebut,
maka pada tahapan pengukuran (measure) ini, pengukuran lebih diarahkan kepada
satu jenis kandungan tersebut.
4.2.2.3 Perhitungan Bagan Kendali

dan

Kandungan ALB (Asam Lemak Bebas) di perusahaan ini sudah
mempunyai batasan dan standarisasi tersendiri, yaitu 4,8% batas maksimal.
Berikut cara analisa kadar ALB :
Di bawah ini adalah Tabel perhitungan nilai

dan

tingkat kandungan

ALB pada periode Januari-November 2013.
Tabel 4.8 Nilai

dan

ALB

Bulan

Kadar ALB
(%)

Moving
Range

Januari

4,42

0

Februari

5,94

1,52

Maret

4,59

1,35

April

4,62

0,03

Mei

4,86

0,24

Juni

4,47

0,39

Juli

4,69

0,22

Agustus

4,94

0,25

September

5,27

0,33

Oktober

5,08

0,19

Nopember

5,29

0,21

Jumlah

54,17

4,73

Rata-rata

4,92

0,43

UCL

6,06

1,4

LCL

3,78

0

(Sumber : PT. Swastisiddhi Amagra, 2013)
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Menghitung Nilai Batas Kendali X dan MR
Bagan Kendali X
CLX

=

UCLX

=

+

(

)

LCLX

=

-

(

)

CLX

= 4,92

UCLX

= 4,92 +

UCLx

= 4,92 + 1,14

UCLx

= 6,06

LCLX

= 4,92 -

LCLX

= 4,92 - 1,14

LCLx

= 3,78

( ,
,

( ,
,

Nilai d2 adalah 1.128

)

)

Bagan Kendali MR
CLMR

=

UCLMR

= D4

Nilai D4 adalah 3.267

LCLMR

= D3

Nilai D3 adalah 0

CLMR

= 0,43

UCLMR

= 3.267 (0,43)

LCLMR

= 0 (0,43)

UCLMR

= 1,40

LCLMR

=0
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Bagan Kendali _X
6.5
Kandungan ALB

6
5.5
5

Kadar ALB (%)

4.5

Center Line

4

UCL

3.5

LCL

3

Gambar 4.6 Bagan kendali X kandungan ALB

Bagan Kendali_MR
1.6
1.4
Moving Range

1.2
Center Line

1
0.8

UCL

0.6

LCL

0.4

Moving Range

0.2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Gambar 4.7 Bagan Kendali kandungan ALB

Dari grafik peta kendali X dan MR diatas, dapat dilihat masih terdapat 1
data yang berada diatas batas kendali pada peta kendali MR, sehingga perlu
dilakukan revisi terhadap data tersebut. Berikut rekapitulasi revisi dari peta
kendali.
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Tabel 4.9 Nilai

dan

ALB revisi

Bulan

Kadar ALB
(%)

Moving
Range

Januari

4,42

0

Maret

4,59

0,17

April

4,62

0,03

Mei

4,86

0,24

Juni

4,47

0,39

Juli

4,69

0,22

Agustus

4,94

0,25

September

5,27

0,33

Oktober

5,08

0,19

November

5,29

0,21

Jumlah

48,23

2,03

Rata-rata

4,82

0,21

UCL

5,32

0,68

LCL

4,32

0

( )

(

)

Menghitung Nilai Batas Kendali X dan MR
Bagan Kendali X
CLX

=

UCLX

=

+

(

)

LCLX

=

-

(

)

CLX

= 4,82

UCLX

= 4,82 +

UCLx

= 4,82 + 0,5

UCLx

= 5,32

LCLX

= 4,82 -

LCLX

= 4,82 - 0,5

( ,
,

( ,
,

Nilai d2 adalah 1.128

)

)
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LCLx

= 4,32

Bagan Kendali MR
CLMR

=

UCLMR

= D4

Nilai D4 adalah 3.267

LCLMR

= D3

Nilai D3 adalah 0

CLMR

= 0,21

UCLMR

= 3.267 (0,21)

LCLMR

= 0 (0,21)

UCLMR

= 0,68

LCLMR

=0

Bagan Kendali_X revisi
Kandungan ALB

5.5
5
4.5

Kadar ALB (%)
UCL

4

LCL
3.5

center line

3

Gambar 4.8 Bagan kendali X revisi
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Bagan Kendali MR revisi
0.7

Moving Range

0.6
0.5
UCL

0.4

LCL

0.3

center line

0.2

Moving Range

0.1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gambar 4.9 Bagan kendali MR revisi

4.2.2.4 Pengukuran Baseline Kinerja
Pengukuran tingkat pencapaian kualitas dalam program Six Sigma ini,
ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan produk yang dihasilkan yang
dikonversikan kedalam nilai perbandingan per satu juta (million) produk yang
dihasilkan, yang biasa disebut sebagai defect per million opportunities (DPMO).
Nilai DPMO merupakan dasar dalam menentukan level kapabilitas sigma dari
proses yang telah dilaksanakan. Pada dasarnya, untuk mengukur nilai DPMO
tersebut, dapat dilakukan melalui tiga level, antara lain (1) di tingkat proses, (2)
ditingkat produk, maupun (3) ditingkat outcome.
Dalam penelitian ini, pengukuran kapabilitas sigma, dilakukan melalui
pengukuran pada tingkat proses, data yang akan dianalisis merupakan jenis data
Variabel dimana dalam hal ini, data yang akan dianalisis berupa data tentang
jumlah produk cacat yang dihasilkan selama proses pengematan.
Adapun data jumlah produk cacat beserta nilai DPMO dan kapabilitas
Sigma, dapat dilihat dalam tabel tabel 4.10 :
Adapun cara memperkirakan kapabilitas sigma dan DPMO pada proses
produksi CPO adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.10 Cara Memperkirakan Kapabilitas Sigma dan DPMO pada proses
produksi CPO
Langkah
1
2

3

Tindakan

10

USL

5%

LSL

Tidak ada

T

Dibawah 5%

X-bar

4,92%

S

0,3812057%

Tentukan nilai batas spesifikasi bawah ( lower
specification limit )

Nilai rata-rata (mean) proses

9

Proses industri sawit

specification limit)

5

8

-

Tentukan nilai batas spesifikasi atas ( upper

Tentukan nilai spesifikasi target

7

Hasil Perhitungan

Proses apa yang anda ingin mengetahui ?

4

6

Persamaan

Nilai standar deviasi (standard deavition) dari
proses
Kegagalan yang berada di atas nilai USL per

416.834

satu juta kesempatan (DPMO)
Kegagalan yang berada di atas nilai LSL per

Tidak perlu

satu juta kesempatan (DPMO)

dilakukan-

Cacat per satu juta kesempatan (DPMO) yang

=langkah

dihasilkan oleh proses diatas

Tidak ada (nol)

416.834

7+langkah 8

Konversi DPMO (langkah 9) kedalam nilai

-

sigma

1,71
Kapabilitas proses

11

Hitung kemampuan proses diatas dalam ukuran

adalah 1,71 sigma

-

nilai sigma

(sangat tidak
kompetitif)

Tabel 4.11 Kapabilitas Sigma dan DPMO untuk proses Produksi CPO
No

Kadar ALB (%)

Moving Range

Standar deviasi

DPMO

sigma

1

4,42

0

0

0

0

2

5,94

1,52

1,34752

758036

0,8

3

4,59

1,35

1,19681

366298

1,84

4

4,62

0,03

0,0266

999999

0

5

4,86

0,24

0,21277

254663

2,16

6

4,47

0,39

0,34574

66807

3
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Tabel 4.11 Kapabilitas Sigma dan DPMO untuk proses Produksi CPO
No

Kadar ALB (%)

Moving Range

Standar deviasi

DPMO

sigma

7

4,69

0,22

0,19504

54799

3,1

8

4,94

0,25

0,22163

382089

1,8

9

5,27

0,33

0,29255

815940

0,6

10

5,08

0,19

0,16844

673645

1,05

11

5,29

0,21

0,18617

940620

0

Jumlah

54,17

4,73

4,19326

5312896

14,35

Rata-rata

4,92

0,43

0,38121

482990,5

1,55

Sumber : Pengolahan Data (2014)

4.2.3 Analyze (A)
Beberapa aktivitas utama dalam tahapan analisis (analys) ini antara lain
adalah sebagai berikut :
4.2.3.1 Analisa Nilai DPMO dan SQL
Berdasarkan metode Six Sigma tingkat kegagalan yang paling tinggi yaitu
3,4 kegagalan dari per sejuta kesempatan dengan tingkat sigma 6 (Vincent
Gaspersz). Dari hasil perhitungan baseline kinerja pada proses produksi yang
terjadi pada perusahaan PT. Swastisiddhi Amagra, dapat diketahui bahwa pada
proses Produksi CPO memiliki tingkat pencapaian Sigma yang dilihat dari tingkat
pencapaian Sigma berdasarkan DPMO. Untuk proses produksi pada periode
Januari-November 2013 tingkat pencapaian Sigmanya 1,71 Sigma, hal ini berarti
kapabilitas proses yang terjadi pada proses produksi masih mencapai tingkat
sigma yang rendah dengan nilai DPMO sebesar 416.834 sehingga pada proses ini
sangat memerlukan perbaikan kualitas proses produksi. Hal ini menunjukkan
bahwa proses yang terjadi kurang baik karena masih terdapat cacat yang
dihasilkan sehingga masih perlu dilakukannya perbaikan kualitas prosesnya
karena dengan pencapaian nilai sigma tersebut proses sangat tidak kompetitif
berdasarkan nilai DPMO yang dihasilkan.
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4.2.3.2 Pengukuran Tingkat Kemampuan Proses
A. Indeks Kapabilitas Proses
Kapabilitas proses dilakukan untuk mengatur keseragaman proses untuk
memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga produk yang dihasilkan pun
seragam dalam artian masih berada dalam batas-batas standar yang telah
ditentukan. Pada perhitungan dengan menggunakan Peta kendali X_MR ternyata
terdapat data yang outu of control. Oleh karena itu, untuk menghitung indeks
kapabilitas proses data yang out of control dihapus, kemudian dilakukan revisi
terhadap rata-rata X dan MR sehingga diperoleh data seragam yang mendekati
rata-rata yang diinginkan.
Karena sudah tidak terdapat data yang out of control, maka selanjutnya
yaitu perhitungan kapabilitas proses.:
a. Nilai Indeks Kapabilitas Proses (Capability Process – Cp )
MR  bar
σ =
d2

0,21
1,128
= 0.186
=

Cp

=

USL - LSL
6

=

50
6  0,186

= 4,48

b. Nilai Indeks Kapabilitas Penetapan Kane (Capability in Relation to
Mean – CPK )
Cpk

= min [CPUK;CPKL]
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CPKU

=

( USL - X)
3

=

(5 - 4,82)
3  0.186

= 0,322

CPKL

=

( X - LSL)
3

=

(4,82 - 0)
3  0,186

= 8,64
Cpk

= min [CPUK;CPKL]
= min [0,322;8,64]
= 0,322

Ket : 1 > CPK > 0 artinya rata-rata proses berada di dalam batas kendali,
tetapi ada sebagian variasi proses jatuh diluar batas kendali. Hal ini
mengindikasikan bahwa proses sedikit memenuhi spesifikasi pelanggan.

atau

Gambar 4.10 Interpretasi terhadap Nilai 1 > CPK > 0 (Papilo, 2010)
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c. Perhitungan nilai yield
Perhitungan nilai yield dilakukan untuk melihat kemampuan proses dalam
menghasilkan proses produksi CPO yang melewati standar pada
kandungan Asam Lemak Bebas yang dapat dilihat pada Tabel 4.6, adapun
perhitungannya sebagai berikut :



Jumlah cacat
 x100%
yield  1  Jumlah Hasil pengujian 

 71 
yield  1  x100%
 334 
= 78,74 %

4.2.3.3 Analisa Diagram Fishbone
Fishbone diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mencari
semua unsur-unsur penyebab yang diduga dapat menimbulkan masalah tersebut.
Diagram ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi penyebab suatu
masalah. Proses identifikasi penyebab dilakukan untuk menemukan banyak
masalah yang dianggap penting untuk ditanggulangi. Proses ini meliputi
identifikasi

permasalahan

pada

input,

permasalahan

pada

proses,

dan

permasalahan pada output. Sehingga diketahui permasalahan-permasalahan yang
terjadi pada masing-masing aktivitas, dimana permasalahan-permasalahan ini
mempunyai peranan dalam meningkatan kadar FFA pada CPO. Adapun
permasalahan pada setiap aktivitas pra proses, proses, dan pasca proses yang
menyebabkan terjadinya peningkatan kadar FFA atau penurunan kualitas CPO
disajikan pada fishbone sebagai berikut :
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Gambar 4.11 Fishbone Penyebab Kadar ALB Tinggi

a. Permasalahan Input
Permasalahan yang terjadi pada aktivitas input juga menjadi faktor
penyebab terjadinya penurunan kualitas CPO yang akan dihasilkan. Adapun
faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas dari bagian input yaitu:
1.

Sumber Daya Manusia (Man)
Sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan
kualitas CPO. Di bawah ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya
penurunan kualitas CPO yang disebabkan oleh manusia atau pekerja pabrik.
a.

Kurang terampil
Bagian input mempunyai peranan penting untuk mengadakan bahan baku
yang baik untuk diproduksi (TBS). Pekerja sortasi berperan dalam
menentukan buah yang memenuhi syarat untuk

diproduksi. Kurang

keterampilan pekerja dalam melakukan sortasi ataupun memilih buah
yang baik dapat menyebabkan buah yang tidak layak proses masuk ke
dalam proses produksi. Kurang terampilnya pekerja dalam melakukan
sortasi karena minimnya pelatihan dari perusahaan, dan adanya program
rotasi pekerja untuk menempati posisi baru. Hal ini tentunya
mempengaruhi keterampilan pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
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b.

Kurang teliti
Pemeriksaan terhadap buah yang akan diproses sesuai dengan ketentuan
karakteristik buah yang memenuhi syarat akan berpengaruh terhadap
hasil yang dicapai. Lelahnya pekerja merupakan salah satu faktor
ketidaktelitian pekerja didalam melakukan pekerjaan, beratnya pekerjaan
dan kondisi tempat bekerja yang terbuka serta panas pada siang hari
menyebabkan pekerja cepat lelah.

c.

Sortasi buah lemah
Lemahnya sortasi buah dari para pekerja akan mengakibatkan buah yang
tidak layak proses terikut bersama proses produksi. Hal ini disebabkan
karena kurangnya pengawasan dari supervisor, lemahnya pengawasan ini
memberikan kemungkinan para pekerja melakukan pekerjaannya tidak
sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang ada.

2.

Bahan Baku (Material)
Bahan baku merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas
CPO. Di bawah ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan
kualitas CPO yang disebabkan dari bahan baku.
a.

Buah restan tinggi
Buah restan merupakan buah yang sudah masuk ke dalam pabrik dan
menumpuk di bagian penerimaan tetapi tidak terproses pada hari yang
sama. Hal ini dikarenakan terjadinya buah masuk yang tidak stabil setiap
jamnya sesuai kapasitas produksi pabrik. Kebanyakan buah masuk pada
sore hari sehingga mengakibatkan penumpukan buah, terjadinya
penumpukan buah ini dikarenakan tidak adanya penjadwalan buah yang
masuk ke pabrik setiap jamnya sesuai kapasitas produksi pabrik.

b.

Buah luka
Buah luka terjadi karena aktivitas bongkar di bagian sortasi buah, dan
terjadinya penumpukan buah di lahan sortasi memaksa penggunaan alat
berat untuk memindahkan buah ke dalam loading ramp. Aktivitas ini,
akan mengakibatkan buah luka semakin meningkat, dengan terjadinya
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buah luka akan semakin mempercepat kenaikan enzym-enzym lipase
penyebab tingginya kadar FFA (Free Fatty Acid).
c.

Buah busuk
Buah busuk terjadi karena lemahnya pengawasan di bagian sortasi buah,
buah yang tidak masuk kedalam kriteria olah lepas dari pengawasan
sortasi dan terjadi penumpukan buah. Buah busuk dikarenakan tidak
berjalannya dengan baik sistem FIFO (first in first out) yaitu buah yang
lebih awal masuk harus lebih dahulu diproses, hal ini untuk mengindari
kemungkinan naiknya FFA yang disebabkan lamanya buah tertahan di
atas loading ramp.

d.

Brondolan terlindas truk
Brondolan buah sawit yang berserakan di lantai sortasi dikarenakan
adanya aktivitas bongkar buah, tidak segera dikumpulkan dan
dimasukkan ke dalam loading ramp sehingga terlindas kendaraan yang
keluar masuk pabrik. Brondolan yang terlindas truk akan mengakibatkan
hilangnya kadar minyak dan mempercepat perkembangan enzym lipase
penyebab naiknya kadar FFA.

3.

Metode (Method)
Metode merupakan salah satu penyebab terjadi penurunan kualitas CPO yang
dihasilkan. Metode pemindahan bahan baku menggunakan alat berat akan
mempertinggi buah luka yang berakibat kepada kenaikan kadar asam.

4.

Lingkungan (Enviroment)
Lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas
ataupun kenaikan kadar FFA CPO. Lingkungan kerja pada stasiun
penerimaan yang terbuka, hal ini membuat buah yang tertumpuk di lokasi
penerimaan akan terkena hujan saat hujan turun. Adanya buah luka dan
terkena hujan yang mengandung kadar asam juga mempercepat kenaikan
enzym-enzym lipase penyebab kenaikan FFA (Free Fatty Acid).
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b. Permasalahan Proses
Proses merupakan salah satu aktivitas yang dapat mempengaruhi hasil dari
proses produksi, jika proses yang dilakukan secara baik sesuai prosedur tentu akan
memberikan hasil yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya jika proses
dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur akan mempengaruhi hasil dari proses
tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas CPO dari
bagian proses sebagai berikut:
1.

Sumber Daya Manusia (Man)
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas CPO yang dihasilkan. Faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas
CPO yaitu:
a.

Kurang teliti
Kurang telitinya operator dalam memeriksa suhu setiap mesin dapat
menyebabkan proses tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini dikarenakan
faktor kelelahan karena bekerja pada mesin yang suhunya sangat tinggi.

b.

Kurang terampil
Kurang terampilnya operator akan mempengaruhi CPO yang diproduksi,
hal ini terjadi pada saat terjadi rotasi operator untuk menempati posisi
kerja yang baru.

2.

Mesin (Machine)
Mesin merupakan salah satu penyebab turunnya kualitas CPO yang
dihasilkan. Beberapa penyebab dari mesin yang dapat mempengaruhi
kualitas yaitu:
a.

Oil Purifier tidak maksimal
Oil Purifier merupakan mesin yang digunakan untuk pencucian minyak
dan pengeringan minyak CPO sebelum dikirim ke tangki storage. Mesin
yang tidak dapat bekerja maksimal akan mempengaruhi hasil dan kualitas
CPO.
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b.

Suhu COT tidak tercapai
COT (Crude Oil Tank) merupakan mesin ataupun tangki yang digunakan
untuk menaikkan suhu minyak kasar hasil pengepresan buah sawit
sehingga enzym-enzym lipase tidak berkembang. COT (Crude Oil Tank)
harus memiliki suhu antara 90-950C.

c.

Suhu CST tidak tercapai
CST (Crude Stelling Tank) merupakan mesin yang digunakan untuk
memisahkan minyak CPO dengan slude. CST (Crude Stelling Tank)
harus memiliki suhu antara 90-950C supaya proses pemecahan molekulmolekul minyak kasar yang mengandung kadar asam dapat dilakukan
dengan maksimal.

d.

Suhu OT tidak tercapai
OT (Oil Tank) merupakan mesin atau tangki yang digunakan untuk
memanaskan minyak CPO yang akan dikirim ke purifier untuk dilakukan
pencucian dan pengeringan minyak. OT (Oil Tank) harus memiliki suhu
90-950C untuk memaksimalkan pencucian dan pengeringan minyak
CPO.

3.

Metode (Method)
Metode merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas CPO
yang dihasilkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas proses
yaitu:
a.

Sistem masih manual
Sistem peralatan ataupun kontrol mesin di PT. Swastisiddhi Amagra
sebagian besar masih bersifat manual. Hal ini tentunya mempersulit
operator dalam melakukan pekerjaan khususnya pada mesin-mesin yang
bersuhu tinggi, dampaknya adalah terjadi ketidaktelitian operator saat
melakukan pekerjaannya.

b.

Pengutipan minyak dari limbah
Sistem dilakukannya pengutipan minyak CPO dari kolam limbah di satu
sisi mempunyai keuntungan yaitu minyak yang terbuang ke kolam
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limbah bisa diambil dan diproses kembali. Namun, kerugiannya minyak
CPO yang dikutip dari kolam limbah memiliki kadar FFA yang tinggi,
tentunya jika dicampur dengan CPO yang diproses akan memberikan
pengaruh terhadap kualitas CPO yang dihasilkan.
c. Permasalahan Output
Permasalahan pada output juga akan memberikan kontribusi terhadap
kualitas CPO. Adapun permasalahan ini muncul karena faktor manusia (Man),
kelalaian pengecekan suhu tangki storage dan mengabaikan SOP (Standart
Operational Procedure) yang ada, sehingga suhu tangki tidak sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
4.2.3.4 Diagram Hubungan
Merupakan alat untuk menemukan pemecahan masalah yang memiliki
hubungan kausal yang kompleks. Hal ini membantu untuk menguraikan dan
menemukan hubungan logis yang saling terkait antara sebab dan akibat.

Gambar 4.12 Diagram Keterkaitan
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4.2.4 Improve (I)
Beberapa aktivitas utama dalam tahapan improve ini antara lain adalah
sebagai berikut :
4.2.4.1 Diagram Pohon
Diagram pohon (Tree Diagram) Juga disebut diagram sistematik, analisis
pohon, pohon analitis, atau diagram hirarkhi. Diagram Pohon adalah teknik untuk
memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka
untuk mencapai tujuan utama dan tujuan sub terkait.

Gambar 4.13 Diagram Pohon
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4.2.4.2 Metode 5W+H
Setelah penyebab dominan diketahui langkah selanjutnya menyusun
rencana-rencana perbaikan dan menyusun target. Rencana perbaikan disusun
dengan melakukan teknik brainstorming untuk mencari berbagai alternatif
rencana yang tepat untuk penyelesaian masalah. Penyusunan rencana perbaikan
ini dibantu oleh beberapa orang dari perusahaan. Rencana perbaikan dituangkan
dalam model matriks berdasarkan prinsip 5 W (why, what, where, when, dan
who) dan 1 H (How), yang dibuat secara jelas dan terinci. Model matriks untuk
perencanaan perbaikan seperti pada Tabel 4.11 berikut:
Tabel 4.12 Pengembangan Rencana tindakan
Jenis
Tujuan
Utama

5W 2H
What (apa)?

Alasan
Kegunaan

Why
(Mengapa)?

Lokasi

Where
(dimana)?
When
(Bilamana)

Sekuen
(Urutan)

Deskripsi
1. Memperbaiki proses sortasi
2. Mengoptimalkan proses perebusan
3. Meningkatkan
Sumber
Daya
Manusia
4. Ketelambatan dalam pengumpulan
dan pengangkutan buah.
5. Penumpukan buah yang terlalu lama.
6. Penyeleksian buah yang kurang teliti
1. Karena memperbaiki proses sortasi
sehingga terjadi pemilihan buah
yang tepat, tidak terjadi penumpukan
TBS.
2. Karena dengan setup mesin dan
pengawasan perebusan yang tepat
akan menghasilkan perebusan yang
optimal
3. Karena dengan memberikan
pelatihan, akan membuat pekerja
lebih terampil
4. Karena pengumpulan buah tepat
waktu akan menjaga kandungan
ALB buah.
5. Karena menjaga kebersihan unit,
agar tidak terjadi kerusakan mesin
6. Karena penyeleksian yang teliti akan
menerima buah yang memenuhi
kriteria perusahaan.
1. Pada proses penyortiran
2. Pada proses perebusan

Tindakan
1. Memperbaiki sistem
penerimaan atau penyortiran
buah
2. Pengaturan set up mesin dan
pengawasan mesin perebusan
sesuai SOP perusahaan.
3. Memberikan pelatihan kerja
secara berkala terhadap para
pekerja.
4. Menghindari/ memperkecil
kerusakan mekanis buah.
5. Menjaga kebersihan unit
perebusan unit pengolahan
untuk mencegah kontaminasi
mikrobia.

1. Pada proses penerimaan dilakukan
peyeleksian pemasok yang pemasok
yamg telah memenuhi standar TBS
yang diinginkan perusahaan dan yang
telah memenuhi kespakatan kontrak
dengan perusahaan dengan adanya
surat jalan.
2. Pada saat proses penyortiran akan
dilakukan uji sampel untuk akan
dilanjutkan ke proses berikutnya.
3. Pada saat sebelum proses perebusan
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Orang

Who (Siapa)?

Metode

How
(Bagaimana)?

di berikan instruksi dan dilakukan
pengawasan kepada operator.
1. Yang melakukan pennyeleksian
pemasok yamg akan memasuki area
perusahaan adalah satpam
perusahaan.
2. Petugas penyortiran
3. Operator perebusan
1. Melakukan strategi peningkatan dan
pengendalian mutu pada setiap
proses memiliki masalah yang
disebabkan oleh beberapa faktor.

1. Dengan melalui perbaikan mutu
TBS yang akan dibeli
perusahaan pada petani TBS
dengan melakukan kintrak kerja
dengan kesepakatan kedua
belah pihak.
2. Meningkatkan mutu SDM
3. Memperbaiki visi dan misi
perusahaan.
4. Melakukan perbaikan mesin
yang cepat tangap dan
melakukan peremajaan mesin.
5. Melakukan segala standar
perusahaan dan metode yang
ditetapakn dengan lebih benar
dan teliti

4.2.5 Tahapan Kontrol (Control)
Tahapan ini merupakan langkah penting di dalam menciptakan proses
perbaikan berkesinambungan menuju tercapainya kondisi zero defect. Perbaikan
mutu produksi bukan merupakan proses kerja satu hari, melainkan merupakan
proses yang perlu harus selalu dipantau dan dimonitor agar target-target yang
telah ditetapkan dapat tercapai, khususnya dalam upaya meraih tingkat pencapaian
kualitas tertinggi melalui upaya-upaya penekanana terhadap factor-faktor yang
dapat menimbulkan kecacatan produk maupun kesalahan-kesalahan selama proses
produksi.
Untuk itu, beberapa usulan yang dapat diterapkan sebagai mekanisme
pengendalian terhadap berbagai proses yang dapat menimbulkan kecacatan dan
keselahan prosedur tersebut dapat diuraikan ke dalam tabel 4.13 sebagai berikut :
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Tabel 4.13 Mekanisme Pengendalian
Aspek

Rencana Perbaikan

Penggunaan Peralatan/
Mesin Perebusan

Pengecekan Alat dan
Mesin Sebelum Proses



Prosedur



Penggunaan

Alat/ Mesin

Mekanisme Pengendalian





Perawatan Alat/ Mesin




Pemanfaatan
Bahan
Baku dan Penyortiran

Pemilihan Bahan Baku







Manajemen terhadap
Operator / Faktor
Manusia

Penanganan Bahan



Pembinaan dan Pelatihan



Meningkatkan Mutu SDM
Peningkatan

Motivasi



Kerja




Menyediakan waktu khusus untuk memastikan bahwa alat/
mesin berada dalam kondisi baik untuk menghindari kesalahan
proses yang dapat berakibat kerusakan pada produk maupun
kecelakaan kerja
Menyusun aturan langkah-langkah kerja penggunaan setiap
alat/ mesin
Memberikan informasi tertulis berupa petunjuk mengenai
langkah-langkah penggunaan alat dan ditempatkan pada lokasi
yang memudahkan operator untuk mengetahui dan
melaksanakan langkah dan prosedur tersebut, misalnya :
ditempel pada setiap ruang, divisi atau pada mesin yang mana
standar perebusan selama 90 menit
Memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap operator tentang
penggunaan alat/ mesin secara tepat, baik bagi operator baru,
maupun operator lama
Membuat petunjuk mengenai tahapan-tahapan tingkat
perawatan serta jadwal pelaksanaan proses perawatan
Menyediakan waktu khusus untuk melakukan pembersihan,
baik sebelum alat digunakan maupun setelah alat digunakan
Kualitas bahan baku tentu sangat berpengaruh kualitas produk,
oleh karenanya pemilihan bahan baku yang tepat sebaiknya
dilakukan mulai pada saat pengadaan, maupun pada saat
penyimpanan bahan.
Pengetahuan tentang pengelolaan bahan perlu ditingkatkan
khususnya bagi operator, hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan training khusus tentang penyediaan bahan pada
awal fase produksi.
Pemilihan bahan baku TBS yang tepat sesuai kriteria yang
ditentukan, yaitu buah yang diterima yaitu jenis buah Tenera
dan Dura
Bahan baku sebaiknya ditempatkan pada bidang yang tertutup,
jauh dari pengaruh kondisi cuaca (hujan dan panas). Tingginya
kandungan air pada bahan, dapat menyebabkan proses oksidasi
dan terjadinya penurunan komposisi kimia pada bahan
Pihak manajemen perlu menyusun rencana – rencana pelatihan
baik dari segi materi, maupun dari segi waktu pelaksanaan yang
dapat meningkatkan wawasan dan ketrampilan operator dalam
bekerja.
Rutinitas pekerjaan terkadang dapat menyebabkan penurunan
konsentrasi dan semangan pekerja dalam melaksanakan
aktivitas. Oleh karenanya, pihak manajemen perlu sedikit
meluangkan waktu agar motivasi pekerja kembali meningkat.
Salah satunya melalui kegiatan kebersama, rekreasi maupun
pertemuan yang sifatnya lebih santai, dan penuh kearaban.
Pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja yang
diberikan
Adanya spesialisasi dalam pekerjaan, sehingga penguasaan
tugas menjadi lebih maksimal.
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