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BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Profil Perusahaan PTPN V (Persero)

PT Perkebunan Nusantara V (Persero ) merupakan BUMN Perkebunan

yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun

pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif PTPN-

V mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru.

Untuk mempermudah melihat tempat lokasi PTPN V (Persero) berikut adalah peta

lokasi PTPN V (Persero) yang ada di Provinsi Riau:

Gambar 4.1 Lokasi Unit Kerja PTPN V (Persero)

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh,

mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global dan misi perusahaan

adalah Mengelola perusahaan agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien

bersama mitra, untuk kepentingan stake holder, berwawasan lingkungan,
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berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan menciptakan nilai

tambah perusahaan secara berkelanjutan.

PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sei Pagar PTPN (PT. Perkebunan Nusantara)

V (Persero) terletak di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi.

Riau merupakan sebuah perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau CPO

(Crude Palm Oil) dan inti sawit. Sampai saat ini inti sawit di kirim ke Tandun,

Rokan Hulu, Riau sedangkan minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) di kirim

ke Dumai, Riau untuk di ekspor ke luar negeri.

Tahun tanam pohon sawit di PTPN V (Persero) Sei Pagar adalah sejak

tahun 1986 yang dibagi dalam 4 afdeling dan memiliki sebuah PKS dan luasnya

adalah 2813 ha.

4.1.2 Struktur Organisasi PTPN V (Persero) Sei Pagar

Struktur organisasi adalah suatu bentuk diagram yang menunjukkan segi-

segi penting suatu industri organisasi yang meliputi segi-segi pokok dan hubungan

mereka masing-masing, saluran-saluran pengawasan, dan wewenang yang

berhubungan dengan tiap-tiap pegawai yang dibebani dengan masing-masing

fungsi (George Terry).

Setiap perusahaan yang beroperasi baik perusahaan negara maupun

perusahaan swasta harus mempunyai struktur organisasi. Dengan adanya struktur

organisasi setiap personil yang ditugaskan pada jabatan yang harus dipegangnya,

mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta

mengetahui kepada siapa harus melimpahkan wewenang agar pekerjaan tersebut

lebih mudah dilaksanakan. Dalam setiap organisasi pada masing-masing

perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda sesuai kondisi atau tipe

dari wewenang yang ditetapkan oleh perusahaan.

PTPN V (Persero) Sei Pagar adalah salah satu perusahaan yang

menghasilkan inti sawit dan minyak sawit. Dalam mencapai tujuan perusahaan,

PTPN V (Persero) Sei Pagar telah menyusun suatu struktur organisasi yang jelas,

sehingga mereka dalam bekerja tidak menemui kesulitan yang berarti atau



IV-3

tumpang tindih pekerjaan. Namun dengan demikian bukan berarti perusahaan

telah dapat mengkoordinasi karyawan dengan baik, karena masih banyak faktor-

faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab,

sehingga memerlukan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi masalah

tersebut.

Selain itu struktur organisasi mempunyai kegunaan bagi pihak eksternal

salah satunya adalah untuk mempermudah pihak tertentu yang berada diluar

perusahaan untuk mengetahui jabatan seseorang didalam perusahaan. Gambar 4.1

memperlihatkan struktur organisasi di PTPN V (Persero) Sei Pagar.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PTPN V (Persero) Sei Pagar

4.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang harus dimilki

perusahaan. Sumberdaya di sini adalah tenaga kerja yang digunakan perusahaan

dalam melaksanakan usahanya. Tenaga kerja yang ada di PKS Sei Pagar PTPN V
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(Persero) terdiri dari dua macam tenaga kerja produksi dan tenaga kerja non

produksi. Tenaga kerja produksi adalah tenaga kerja yang melakukan proses

produksi minyak sawit, sedangkan tenaga kerja non produksi adalah tenaga kerja

yang menangani masalah administrasi di PKS Sei Pagar PTPN V (Persero).

4.1.4 Uraian Proses Produksi

Pohon kelapa sawit menghasilkan buah sawit yang terkumpul dalam satu

tandan. Oleh karena itu sering disebut TBS (tandan buah segar). Pohon kelapa

sawit yang sudah berproduksi optimal dapat menghasilkan TBS dengan berat

antara 15-30 kg/tandan (Pardamean, 2012).

Proses yang dilalui dalam pengolahan adalah sebelum masuk ke dalam

stasiun loading ramp, TBS di timbang terlebih dahulu. Penimbangan bertujuan

untuk mengetahui berat muatan (TBS) yang diangkut sehingga memudahkan

dalam perhitungan atau pembayaran hasil panen (Pardamean, 2012).

TBS yang telah disortasi di stasiun sortasi kemudian diangkut

menggunakan lori menuju tempat perebusan (Stasiun Sterilizer). Buah yang telah

di rebus diangkut menggunakan hosting crane dan dituang ke dalam thresher

yang berfungsi menampung buah rebus. Pada proses ini, TBS yang telah direbus

kemudian dirontokkan atau dipisahkan dari janjangnya (Pardamean, 2012).

Di dalam dygester, buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan daging buah

terpisah dari biji. Proses pengadukan atau pelumatan berlangsung selama 20

menit. Setelah massa buah dari proses pengadukan selesai kemudian dimasukkan

ke dalam alat pengepresan (press) (Pardamean, 2012).

Pengepresan berfungsi untuk memisahkan minyak (crude oil) dari daging

buah (pericarp). Minyak (crude oil) yang dihasilkan kemudian disaring

menggunakan Vibrating screen. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan bahan

asing, seperti pasir dan serabut yang masih mengandung minyak dan dalam

dikembalikann ke digester (Pardamean, 2012).

Tahap selanjutnya, minyak dimasukkan ke dalam tanki klarifikasi (clarifier

tank). Prinsip dari proses pemurnian minyak didalam tanki pemisah adalah
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melakukan pemisahan bahan berdasarkan berat jenis bahan sehingga campuran

minyak dapat terpisah dari air (Pardamean, 2012).

Minyak kemudian dimurnikan menggunakan purifier. Tujuannya untuk

mengurangi kadar kotoran dan kadar air yang terdapat pada minyak. Minyak yang

keluar dari purifier masih mengandung air. Untuk mengurangi kadar air tersebut,

minyak dipompakan ke vacuum drier. Disini, minyak disemprot dengan

menggunakan nozzle sehingga campuran minyak dan air tersebut akan pecah.

Minyak yang memiliki tekanan uap lebih rendah dari air akan turun kebawah dan

kemudian dialirkan ke storage tank. Suhu simpan dalam storage tank

dipertahankan antara 45-55º C. Tujuannya agar kualitas CPO yang dihasilkan

tetap terjamin sampai waktu pengiriman (Pardamean, 2012).

4.1.5 Data Jumlah Mandor dan Operator

Data jumlah keseluruhan operator dan pembantu operator diperoleh

berdasarkan jumlah operator dan pembantu yang tersedia di lantai produksi yang

digunakan untuk proses produksi minyak sawit dari awal proses hingga akhir

proses. Seluruh proses produksi melewati tahap-tahap stasiun yang ada di PKS.

Setiap stasiun memiliki operator dan pembantu operator untuk mengolah sawit

menjadi minyak sawit. Data jumlah operator dan pembantu operator dilantai

produksi ini akan digunakan untuk pembuatan VSM (Value Stream Mapping).

Adapun data yang akan digunakan dalam pembuatan VSM (Value Stream

Mapping) adalah jumlah operator  dan pembantu operator dari stasiun thressing,

sortasi, dan loading ramp karena ketiga stasiun tersebut terdapat pemborosan

(waste) yaitu waiting time . Tabel 4.1 merupakan jumlah mandor stasiun dan

operator dilantai produksi.

Tabel 4.1 Jumlah mandor stasiun dan operator

No Stasiun
Mandor
Stasiun
(Orang)

Operator (Orang)

1 Stasiun Sortasi 2 4

2 Stasiun Loading ramp 2 4

3 Stasiun Sterilizer 1 1

4 Stasiun Thressing 1 2

(Sumber: Data Sekunder, 2014)
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4.1.6 Data Waktu

Data waktu merupakan data yang digunakan untuk mengukur suatu

kegiatan selama proses produksi berlangsung dengan menggunakan stopwacth

dan menelusuran dokumen bagian engineering serta dokumen PKS Sei Pagar

PTPN V (Persero). Data waktu ini yaitu data jam kerja dan data waktu proses

(cycle time). Berikut ini merupakan data waktu kerja efektif di lantai produksi

PKS Sei Pagar PTPN V (Persero):

Jumlah hari kerja/bulan = 24 hari

Hari kerja = Senin - Sabtu

Jam kerja = 11 jam

a. Shift A = 07.00 – 18.00 wib

Istirahat = 12.00 – 13.00 wib

b. Shift B = 19.00 – 06.00 wib

Istirahat = 24.00 – 01.00 wib

Waktu standar perusahaan setiap stasiun kerja diambil dengan cara

mengambilan langsung ke kantor PKS Sei Pagar PTPN V bagian produksi

sedangkan waktu siklus diambil langsung melalui observasi dan wawancara ke

lapangan. Waktu standar perusahaan digambarkan pada OPC (Operation Process

Chart) pada halaman lampiran C. Data waktu proses produksi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah shift A. Tabel 4.2 merupakan hasil pengukuran waktu

standar perusahaan.

Tabel 4.2 Waktu standar perusahaan

Proses
Ke-

Aktifitas

Waktu
Standar

perusahaan
(menit)

Waktu
Standar

Perusahaan
(detik)

1. Penimbangan sawit/truck 4 240

2.
Pemindahan buah sawit ke
stasiun sortasi/truck

2 120

3.
Stasiun sortasi (buah sawit
menunggu untuk dibongkar)

- -

4.
Stasiun sortasi (buah sawit
dibongkar dari mobil truck)

15 900

5.
Stasiun sortasi (buah sawit
disortir)

5 300

(Sumber: Data Sekunder, 2014)
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Tabel 4.2 Waktu standar perusahaan (lanjutan)

Proses
Ke-

Aktifitas

Waktu
Standar

perusahaan
(menit)

Waktu
Standar

Perusahaan
(detik)

6.
Stasiun sortasi (buah sawit
dipindahkan ke pintu
loading ramp)

30 1800

7.
Stasiun loading ramp
(menunggu lori yang
kosong)

30 1800

8.
Stasiun loading ramp
(pengisian lori)

2 120

9.
Stasiun loading ramp
(pemindahan lori ke stasiun
sterilizer)

2 120

10
Stasiun sterilizer (proses
perebusan)

120 7200

11.
Stasiun sterilizer
(pemindahan hasil rebusan
ke hosting crane)

3 180

12.
Stasiun sterilizer (lori
rebusan menunggu diangkat

2 120

13.
Stasiun sterilizer (proses
pengisian thresser)

3 180

14.
Stasiun sterilizer (proses
thressing)

2 120

15.
Stasiun sterilizer
(pemindahan lori kosong ke
stasiun loading ramp)

30 1800

(Sumber: Data Sekunder, 2014)

4.1.7 Data Jarak

Data jarak antar stasiun kerja diambil dengan cara melakukan pengukuran

langsung di PKS Sei Pagar PTPN V (Persero). Data ini akan digunakan untuk

pembuatan VSM (Value Stream Mapping). Tabel 4.3 merupakan hasil pengukuran

jarak di lantai produksi.

Tabel 4.3  Jarak antar stasiun kerja

No Dari Ke Jarak (Meter)

1. Stasiun penimbangan Stasiun sortasi 35

2. Stasiun sortasi Stasiun loading ramp 15

3. Stasiun loading ramp Stasiun sterilizer 6

4. Stasiun sterilizer Stasiun thressing 12

(Sumber: Data Primer, 2014)
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4.2 Pengolahan Data

4.2.1 Perhitungan Data Waktu Siklus

Waktu siklus yang berhasil dikumpulkan dari hasil pengamatan akan

diolah terlebih dahulu dengan beberapa pengujian. Pengujian tersebut diantaranya

adalah uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Pengujian dilakukan hanya

pada proses produksi dan tidak berlaku pada mesin otomatis dan work in proces

(WIP). Pada penelitian ini, tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% dan

tingkat ketelitian 5%. Adapun pengujian terhadap waktu proses produksi adalah

sebagai berikut:

1. Uji Keseragaman Data

Pengujian keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data waktu

proses berada dalam batas kontrol atau tidak (out of control) pada peta kendali.

Tabel 4.4 merupakan waktu siklus penimbangan sawit. Adapun contoh pengujian

keseragaman pada proses penimbangan buah sawit sebelum ke stasiun sortasi

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Waktu siklus penimbangan sawit

No. Waktu Siklus (detik) (Xi) (Xi)²

1. 250 62500

2. 280 78400

3. 283 80089

4. 262 68644

5. 271 73441

6. 268 71824

7. 260 67600

8. 250 62500

9. 285 81225

10. 293 85849

Total 2702 732072

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Pengujian ini dilakukan karena keadaan sistem yang selalu berubah

mengakibatkan waktu penyelesaian yang dihasilkan sistem selalu berubah-ubah,

namun harus dalam batas kewajaran. Rumus yang digunakan dalam pengujian

keseragaman data adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan nilai rata-rata waktu proses

X =
∑Xi

n

X =
250 + 280+ 283 + 262 + 271 + 268 + 260 + 250 + 285 + 293

10

X =
2702

10

X = 270,2

b. Perhitungan nilai standar deviasi

σ =
∑ (Xi – X)

2

n – 1

σ =
∑ (250 – 270,2)2 + (280 – 270,2)2 + (283 − 270,2)² + (262 − 270,2)²+ (271 − 270,2)²

10 – 1

σ =
∑ (268 – 270,2)2 + (260 – 270,2)2 + (250 − 270,2)² + (285 − 270,2)²+ (293 − 270,2)²

10 – 1

σ =
1991,6

9
= 221,28

σ = 14,87

c. Perhitungan batas kendali (BKA dan BKB)

Untuk tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 5% maka nilai

Z∝ 2⁄ = 2, sehingga nilai BKA dan BKB nya adalah sebagai berikut:

BKA = X + Z∝ 2⁄ σ

BKA = X + 2σ

BKA = 270,2 + 2 (14,87)

BKA = 299,94
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BKB = X - Z∝ 2⁄ σ

BKB = X - 2σ

BKB = 270,2 - 2 (14,87)

BKB = 240,46

2. Uji Kecukupan Data

Pengujian kecukupan data dilakukan setelah semua data waktu siklus

dinyatakan seragam pada pengujian keseragaman. Uji kecukupan data dilakukan

guna mengetahui apakah data waktu proses yang dikumpulkan selama

pengamatan telah memenuhi jumlah yang semestinya atau belum. Rumus yang

digunakan dalam pengujian kecukupan data adalah sebagai berikut:

N'= ⎣⎢⎢
⎡k s N∑Xi

2-(∑Xi)
2∑Xi ⎦⎥⎥
⎤2

Keterangan:

N’ = jumlah data pengamatan yang dibutuhkan

N = jumlah data pengamatan yang telah dilakukan

Xi = data hasil pengamatan ke-i

k = tingkat kepercayaan, bernilai 2 untuk keyakinan 95%

s = tingkat ketelitian yang digunakan sebesar 5%

Pada pengujian kecukupan data ini, jika hasil perhitungan jumlah

pengukuran waktu yang dibutuhkan (N’) lebih kecil atau sama dengan jumlah

pengukuran yang telah dilakukan (N’≤N), maka jumlah pengukuran telah cukup

mewakili populasi yang ada. Sedangkan jika (N’≥N) maka jumlah pengukuran

masih belum mencukupi, oleh karena itu harus dilakukan pengukuran kembali

sampai jumlah pengukuran yang diperlukan sudah melebihi oleh jumlah yang

telah dilakukan. Adapun contoh perhitungan uji kecukupan data pada proses

penimbangan buah sawit sebelum ke stasiun sortasi adalah sebagai berikut:

N'= ⎣⎢⎢
⎡k s N∑Xi

2-(∑Xi)
2∑Xi ⎦⎥⎥
⎤
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N'= ⎣⎢⎢
⎡2

0,05 10(732072 ) – (2702)2

2702 ⎦⎥⎥
⎤

N'=
40 7320720 – 7300804

2702

N'=
40√19916

2702

N'= 2,08² = 4,32
4.2.2 Identifikasi Waste Waiting Time

Aktifitas berikut adalah aktifitas-aktifitas di berada di stasiun sortasi,

loading ramp, sterilizer dan thressing serta aktifitas waste waiting time. Aktifitas

waiting time adalah aktivitas-aktivitas yang dapat membuat suatu proses operasi

menjadi tertunda (delay). Identifikasi ini dilakukan mulai dari penimbangan buah

sawit, stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing dengan melakukan

pengamatan langsung atau observasi langsung dan mencatat hasil waktu

pengamatannya. Waktu siklus mulai dari penimbangan buah sawit, stasiun sortasi,

loading ramp, sterilizer dan thressing dapat dilihat pada halaman lampiran A.

Tabel 4.5 merupakan hasil rekapitulasi rata-rata aktifitas mulai dari penimbangan

buah sawit, stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing:

Tabel 4.5 Hasil rekapitulasi rata-rata aktifitas mulai dari penimbangan buah sawit,

stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing.

Proses
Ke-

Aktifitas
Rata- rata

Waktu Siklus
(detik)

1. Penimbangan sawit/truck 270,2

2. Pemindahan buah sawit ke stasiun sortasi/truck 158,5

3.
Buah sawit menunggu untuk di un-loading (bongkar muat)
dari mobil truck

442,6

4. Buah sawit dibongkar dari mobil truck 987,7

5. Buah sawit disortir 264,9

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.5 hasil rekapitulasi rata-rata aktifitas mulai dari penimbangan buah sawit,

stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing (lanjutan)

Proses
Ke-

Aktifitas
Rata-rata

Waktu Siklus
(detik)

6. Buah sawit dipindahkan ke pintu loading ramp 3156,5

7.
Menunggu lori yang kosong datang dari stasiun thressing ke
stasiun loading ramp

2737,3

8.
Pengisian buah sawit ke lori yang kosong di stasiun loading
ramp

134,6

9.
pemindahan lori dari stasiun loading ramp ke stasiun

sterilizer
86,5

10 Proses perebusan buah sawit 7611,3

11. pemindahan hasil rebusan ke hosting crane 201,5

12. Lori rebusan menunggu diangkat menggunakan hosting crane 627,2

13. Proses pengisian thresser oleh hosting crane 324,6

14. Proses thressing (pemisahan brondolan dari tandan) 154,01

15. Pemindahan lori kosong ke stasiun loading ramp 2442,3

(Sumber: Data Primer, 2014)

Uji kecukupan data dilakukan setelah hasil dari uji keseragaman

menyatakan bahwa seluruh data telah seragam. Uji kecukupan data dilakukan

untuk mengetahui apakah data waktu proses yang dikumpulkan selama

pengamatan telah cukup atau belum. Tabel 4.6 merupakan rekapitulasi kecukupan

data waktu siklus proses produksi CPO mulai dari penimbangan buah sawit

sampai ke stasiun thressing.

Tabel 4.6 Rekapitulasi uji kecukupan data waktu siklus proses produksi
Proses Ke- N’ N Ket

1. 4,32

10

Cukup

2. 5,24 Cukup

3. 4,88 Cukup

4. 0,33 Cukup

5. 0,79 Cukup

6. 0,01 Cukup

7. 0,96 Cukup

8. 1,18 Cukup

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.6 Rekapitulasi uji kecukupan data waktu siklus proses produksi (lanjutan)

Proses Ke- N’ N Ket
9. 5,61

10

Cukup

10. 0,0025 Cukup

11. 0,64 Cukup

12. 0,05 Cukup

13. 0,07 Cukup

14. 0,70 Cukup

15. 0,0009 Cukup

(Sumber: Data Primer, 2014)

4.2.3 Pembuatan CVSM (Current Value Stream Mapping)

Hal pertama yang dilakukan dalam membuat Value Stream Mapping

(VSM) adalah memetakan proses dan kemudian memetakan aliran informasi di

atasnya yang memungkinkan terjadinya proses. Current Value Stream Mapping

(CVSM) adalah gambaran awal atau kondisi sekarang yang terjadi mulai dari

penimbangan sawit sampai ke aktifitas yang ada di stasiun thressing. Value Stream

Mapping digunakan untuk memperbaiki sebuah sistem dengan mengurangi lead

time, meningkatkan kualitas produk, mengurangi pekerjaan yang berulang,

mengurangi cacat, mengurangi jumlah persediaan, dan mengurangi buruh tidak

langsung. Keterangan dari notasi pada gambar Value Stream Mapping

diantaranya CT (Cycle Time) adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali

proses, CO (Change Over Time), VA (Value Added) adalah waktu yang diperoleh

dari cycle time proses yang dilakukan, dan NVA (Non Value Added) adalah waktu

yang diperoleh dari waktu menunggu seluruh benda kerja untuk proses

selanjutnya (WMEP, 2004).

Simbol yang biasa digunakan di dalam Value Stream Mapping adalah

sebagai berikut:
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Gambar 4.3 Template Value Stream Mapping

(Sumber: Gaspersz, 2005)
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Gambar 4.4 Current Value Stream Mapping (CVSM)
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Tabel 4.7 Process Activity Mapping (PAM) Current Value Stream Mapping (CVSM)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor

dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Non Value

Added

(detik)

Waste

Waktu

(detik)
Keterangan

1.

Penimbangan

Menimbang

buah sawit/truck

Mobil truck

1 - 240,2 30
Menurunkan ban dan

dongkrak

2.

Pemindahan

buah sawit ke

sortasi/truck

2 - 158,5 -

Transportasi dari

timbangan ke stasiun

sortasi

3.

Sortasi

Buah sawit

menunggu untuk

dibongkar dari

mobil truck

6

- 442,6 -

Menunggu dikarenakan

penumpukan sawit di

sortasi sehingga tidak ada

tempat sawit untuk

diturunkan

4.

Buah sawit

dibongkar  dari

mobil truck Ganju

- 907,7 80

Membuka dan menutup

pintu bak mobil truck dan

operator naik ke bak mobil

truck

5.
Buah sawit

disortir
- 264,9 -

Buah sawit disortir tidak

memberikan nilai tambah

(Sumber: Data Primer, 2014)



IV-17

Tabel 4.7 Process Activity Mapping (PAM) Current Value Stream Mapping (CVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor

dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Non Value

Added

(detik)

Waste

Waktu

(detik)
Keterangan

6. Sortasi

Buah sawit

dipindahkan ke

pintu loading

ramp

Buldozer - 3156,5 -

Memindahkan sawit

dari stasiun sortasi ke

pintu loading ramp

menggunakan buldozer

7.

Loading

ramp

Menunggu lori

yang kosong

datang dari

stasiun thressing

Lori

6

- 2437,3 300

Mandor stasiun dan

operator menunggu lori

yang kosong,

membersihkan sawit

dan brondolan yang

berantakan

8. Pengisian lori
Elektromotor

dan ganju
- 99,6 35

Menaikkan buah yang

jatuh dari dari lori dan

menggeser buah yang

tersangkut di pintu

loading ramp

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.7 Process Activity Mapping (PAM) Current Value Stream Mapping (CVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor

dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Non Value

Added

(detik)

Waste

Waktu

(detik)
Keterangan

9.
Loading

ramp

Pemindahan lori

ke stasiun

sterilizer

Transfer

carry,

Capstand dan

bolar

- 86,5 -

Transportasi dari stasiun

loading ramp ke stasiun

sterilizer

10.

Sterilizer

Proses perebusan
Bak

perebusan

2

7501,3 - 110

Menaikkan dan

menurunkan tangga

perebusan, menutup dan

membuka pintu perebusan

dan sebelum menggunakan

tombol-tombol panel

mandor merokok

11.

Pemindahan

hasil rebusan ke

hosting crane

Capstand dan

bolar
- 201,5 -

Transportasi dari stasiun

sterilizer ke stasiun

thressing

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.7 Process Activity Mapping (PAM) Current Value Stream Mapping (CVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor

dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Non Value

Added

(detik)

Waste

Waktu

(detik)
Keterangan

12.

Thressing

Lori rebusan

menuggu

diangkat

menggunakan

hosting crane

Hosting crane

3

- 627,2 -

Lori menunggu diangkat

karena operator hosting

crane hanya satu orang,

crane ada dua tetapi satu

sebagai cadangan dan

operator stasiun thressing

datang tidak tepat waktu

13.

Proses pengisian

thresser oleh

hosting crane

- 304,6 20

Membuka tali capstand

dan mengkaitkan rantai

crane ke lori

14. Proses thressing Bak thresser 154,1 - - -

15.

Pemindahan lori

yang kosong ke

stasiun loading

ramp

Capstand dan

bolar
- 2442,2 -

Pengiriman lori kosong ke

stasiun loading ramp

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Gambar 4.5 Current Value Stream Mapping (CVSM) PKS Sei Pagar PTPN V
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4.2.4 PCE (Proses Cycle Efficiency) Kondisi Sekarang

Untuk melakukan penerapan lean pada suatu sistem produksi, hal pertama

yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran metrik lean. Pengukuran

metrik lean ini akan memberikan gambaran awal mengenai kondisi perusahaan

sebelum diterapkan lean dan bila lean telah diterapkan maka akan terlihat

perubahan pada nilai yang baik pada metrik-metrik ini. Salah satu metrik lean

yang pelu diukur antara lain Efisiensi Siklus Proses (Process Cycle Efficiency)

Suatu proses dapat dikatakan Lean jika nilai PCE > 30%.

Dari Process Aktivity Mapping (PAM) Current Value Stream Mapping

(CVSM) diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya waktu kegiatan yang

bernilai tambah (value aded) adalah 7655,4 detik, kegiatan yang tidak bernilai

tambah (non value aded) adalah selama 11379,4 , total waste adalah 300 detik dan

total waktu dari seluruh kegiatan adalah 19599,7 detik. Sehingga perhitungan

process cycle efficiency adalah sebagai berikut:

Process Cycle Efficiency =
Value Added Time

Total Leadtime
×100%

=
7655,419599,7×100%

= 39,05%

4.2.5 Pembuatan FVSM (Future Value Stream Mapping)

Hal pertama yang dilakukan dalam membuat Value Stream Mapping

(VSM) adalah memetakan proses dan kemudian memetakan aliran informasi di

atasnya yang memungkinkan terjadinya proses. Future Value Stream Mapping

(FVSM) adalah usulan kondisi perbaikan yang terjadi mulai dari penimbangan

sawit sampai ke aktifitas yang ada di stasiun thressing. Tabel 4.8 merupakan

Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM).
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Tabel 4.8 Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM).

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Necessary Non Value Added

Waktu

(detik)
Keterangan

1.

Penimbangan

Menimbang buah sawit/truck

Mobil truck

1 - 240
Tidak menurunkan ban dan

dongkrak

2.
Pemindahan buah sawit ke

sortasi/truck
2 - 120

Transportasi dari

timbangan ke stasiun

sortasi tidak memiliki nilai

tambah dan juga tidak bisa

dihilangkan tetapi bisa

diminimasi

3. Sortasi

Buah sawit menunggu untuk

di un-loading (bongkar

muat) dari mobil truck

6 - -

Waktu menunggu untuk

bongkar buah sawit dari

mobil truck dapat

dihilangkan dengan cara

tidak terjadi penumpukan

di stasiun sortasi

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.8 Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Necessary Non Value Added

Waktu

(detik)
Keterangan

4.

Sortasi

Buah sawit dibongkar  dari

mobil truck Ganju
- 900

Disarankan agar mobil

dump truck yang membawa

buah sawit ke PKS atau

stasiun sortasi agar tidak

ada waste untuk membuka

dan menutup pintu bak

mobil truck dan operator

naik ke bak mobil truck

5. Buah sawit disortir - 300 Sortir buah sawit

6.
Buah sawit dipindahkan ke

pintu loading ramp
Buldozer - 1800

Memindahkan sawit dari

stasiun sortasi ke pintu

loading ramp

menggunakan bulldozer

tidak memiliki nilai tambah

dan juga tidak bisa

dihilangkan tetapi bisa

diminimasi

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.8 Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Necessary Non Value Added

Waktu

(detik)
Keterangan

7.

Loading

ramp

Menunggu lori yang kosong

datang dari stasiun thressing

ke stasiun loading ramp

Lori

6

- 1800

Mandor dan operator

sewaktu menunggu

membersihkan sawit dan

sampah yang ada di stasiun

loading ramp. Waktu

menunggu tidak dapat

dihilangkan tetapi bisa

diminimasi.

8.

Pengisian buah sawit ke lori

yang kosong di stasiun

loading ramp

Elektromotor - 120

Waktu pengisian sawit ke

lori dapat diminiasi dari

waktu siklus perusahaan.

Tidak memiliki nilai

tambah tetapi diperlukan

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.8 Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Necessary Non Value Added

Waktu

(detik)
Keterangan

9.
Loading

ramp

Pemindahan lori dari stasiun

loading ramp ke stasiun

sterilizer

Transfer

carry,

Capstand dan

bolar

- 120

Transportasi dari

timbangan ke stasiun

sortasi tidak memiliki nilai

tambah dan juga tidak bisa

dihilangkan tetapi bisa

diminimasi

10.

Sterilizer

Proses perebusan buah sawit Bak sterilizer

2

7200 -

Mandor stasiun dan

operator tidak

diperbolehkan merokok

ketika bekerja

11.
Pemindahan hasil rebusan ke

hosting crane

Capstand dan

bolar
- 180

Transportasi dari

timbangan ke stasiun

sortasi tidak memiliki nilai

tambah dan juga tidak bisa

dihilangkan tetapi bisa

diminimasi

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.8 Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Necessary Non Value Added

Waktu

(detik)
Keterangan

12.

Thressing

Lori rebusan menuggu

diangkat menggunakan

hosting crane

Hosting crane

3

- -

Waktu menunggu dapat

dihilangkan karena tidak

penting. Operator datang

ke tempat kerja tepat waktu

13.
Proses pengisian thresser

oleh hosting crane
- 180

Waktu menunggu tidak

dapat dihilangkan tetapi

bisa diminimasi. Operator

datang ke tempat kerja

tepat waktu

14.
Proses thressing (pemisahan

brondolan dari tandan)
Bak thresser 120 - -

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Tabel 4.8 Process Activity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping (FVSM) (lanjutan)

Proses

Ke-
Stasiun Aktifitas

Mesin dan

Alat

Mandor dan

Operator

(orang)

Value

Added

(detik)

Necessary Non Value Added

Waktu

(detik)
Keterangan

15. Thressing

Pemindahan lori yang

kosong ke stasiun loading

ramp

Capstand dan

bolar
- 1800

Pengiriman lori kosong ke

stasiun loading ramp

seharusnya tidak

menunggu hingga sampai

10 lori - 12 lori sebaiknya

5 lori sudah bisa ditansfer

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Gambar 4.6 Future Value Stream Mapping (FVSM) PKS Sei Pagar PTPN V
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4.2.6 PCE (Process Cycle Efficiency)Kondisi Usulan

Untuk melakukan penerapan lean pada suatu sistem produksi, hal pertama

yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran metrik lean. Pengukuran

metrik lean ini akan memberikan gambaran awal mengenai kondisi perusahaan

sebelum diterapkan lean dan bila lean telah diterapkan maka akan terlihat

perubahan pada nilai yang baik pada metrik-metrik ini. Salah satu metrik lean

yang pelu diukur antara lain Efisiensi Siklus Proses (Process Cycle Efficiency)

Suatu proses dapat dikatakan Lean jika nilai PCE > 30%.

Dari Process Aktivity Mapping (PAM) Future Value Stream Mapping

(FVSM) diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya waktu kegiatan yang

bernilai tambah (value aded) adalah 7320 detik, kegiatan yang tidak bernilai

tambah tetapi penting (necessary non value aded) adalah selama 7560 detik dan

total waktu dari seluruh kegiatan adalah 14880 detik. Sehingga perhitungan

process cycle efficiency adalah sebagai berikut:

Process Cycle Efficiency =
Value Added Time

Total Leadtime
×100%

=
7320

14880
×100%

= 49,19%

4.2.7 Identifikasi Berdasarkan Diagram Sebab-Akibat

Untuk identifikasi secara detail penyebab masalah dari hambatan produksi

tersebut, maka digunakan pertanyaan “Mengapa Terjadi” sehingga dapat diperoleh

akar atau sumber masalah pada level yang diyakini merupakan masalah yang

ingin dipecahakan. Berikut merupakan diagram sebab-akibat yang ada di stasiun

sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing:
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1. Stasiun sortasi

Gambar 4.7 Diagram sebab-akibat stasiun sortasi

Gambar 4.7 memperlihatkan cause and effect pada stasiun sortasi. Pada

stasiun sortasi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses produksi yaitu

manusia, metode, mesin/peralatan, bahan baku dan lingkungan. Melalui diagram

sebab-akibat (cause and effect diagram) di atas, bahwa akar masalah di stasiun

sortasi adalah operator datang tidak tepat waktu, kurangnya panjang ganju yang

digunakan, penumpukan buah sawit, kurang dijalankannya prosedur kerja, dan

terdapat sampah di stasiun sortasi.

2. Stasiun loading ramp

Gambar 4.8 Diagram sebab-akibat stasiun loading ramp
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Gambar 4.8 memperlihatkan cause and effect pada stasiun loading ramp.

Pada stasiun loading ramp terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses produksi

yaitu manusia, metode, mesin/peralatan, bahan baku dan lingkungan. Melalui

diagram sebab-akibat (cause and effect diagram) di atas, bahwa akar masalah di

stasiun loading ramp adalah mandor stasiun dan operator menunggu lori, prosedur

kerja yang sembarangan, bolar dan capstand kurang perawatan, pengisian sawit

ke lori terlambat, dan buah sawit jatuh dari lori.

3. Stasiun sterilizer

Gambar 4.9 Diagram sebab-akibat stasiun sterilizer

Gambar 4.9 memperlihatkan cause and effect pada stasiun sterilizer. Pada

stasiun thressing terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses produksi yaitu

manusia, metode, dan mesin/peralatan. Melalui diagram sebab-akibat (cause and

effect diagram) di atas, bahwa akar masalah di stasiun sterilizer adalah kurangnya

kedisiplinan bekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, kurang

dijalankannya prosedur kerja dan kurangnya perawatan di mesin dan peralatan.
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4. Stasiun thressing

Stasiun thressing

Mesin/Peralatan

Metode Manusia

Tidak digunakan
kedua hosting

crane

Operator datang
tidak tepat waktu

Operator yang
kurang

Operator hosting
crane hanya ada

satu

Kurang
dijalankannya
prosedur kerja

Mengerjakan
diluar

pekerjaannya

Lori yang kosong
lama dikirim ke
stasiun loading

ramp

Gambar 4.10 Diagram sebab-akibat stasiun thressing

Gambar 4.10 memperlihatkan cause and effect pada stasiun thressing.

Pada stasiun thressing terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses produksi yaitu

manusia, metode, dan mesin/peralatan. Melalui diagram sebab-akibat (cause and

effect diagram) di atas, bahwa akar masalah di stasiun thressing adalah operator

datang tidak tepat waktu, operator hosting crane hanya ada satu, kurang

dijalankannya prosedur kerja, mengerjakan pekerjaan diluar pekerjaannya, tidak

digunakan kedua hosting crane dan lori yang kosong lama dikirim ke stasiun

loading ramp.


