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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri memegang peranan strategis dalam persaingan bisnis global, 
dimana dunia kerja semakin membutuhkan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Guna mencetak sumber daya manusia yang mampu memenuhi 
tuntutan tersebut, selain harus melalui pendidikan formal dimana didalamnya 
diberikan pengetahuan keilmuan tapi juga diberikan wawasan dan pengalaman 
yang diperoleh secara langsung berupa praktek kerja lapang. 

PT. SMART Tbk Surabaya adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang 
dibawahi oleh Sinarmas grup dituntut harus bisa  menjalankan sistem produksinya 
dengan sebaik-baiknya, karena dalam aktifitas produksinya PT. SMART Tbk 
membuat atau memproses margarin dengan sistem intermitten. Dengan sistem 
yang baik maka akan dapat dicapai  kualitas dan kuantitas output atau produk 
sesuai yang diharapkan. 

Untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas output atau produk yang sesuai 
dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya kegiatan pengendalian proses 
agar penyimpangan yang terjadi dapat diketahui dan segera diperbaiki. Dalam 
kegiatan produksi, mungkin saja terjadi penyimpangan dari apa yang diharapkan, 
maka pengendalian proses akan mengusahakan agar penyimpangan yang terjadi 
sekecil mungkin. 

Statistical Process Control (SPC) merupakan proyek pengendalian proses 
yang diberikan PT. SMART Tbk. yang berupa pengendalian terhadap proses 
produksi sehingga dapat mencegah timbulnya produk yang tidak sesuai spesifikasi 
yang ditetapkan perusahaan. 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini yang akan dibahas 
mengenai : 
1. Sistem produksi yang meliputi : Bahan baku, Mesin dan peralatan, Tenaga 

kerja, Metode kerja, Proses produksi, dan Produk. 
2. Pengendalian Proses Statistik margarine plant. 
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1.3 Tujuan PKL 

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan ini antara lain : 
1. Untuk melihat dari dekat dan mempelajari bagaimana pelaksanaan sistem 

produksi di dalam suatu perusahaan dalam hal ini adalah Margarine Plant 
pada PT. SMART Tbk Surabaya. 

2. Untuk dapat melihat dan mempelajari bagaimana pelaksanaan Manajemen 
Pengendalian Proses Statistik 

3. Menerapkan dan menyelaraskan ilmu yang didapat dibangku kuliah dengan 
keadaan yang sebenarnya. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Tinjauan Pustaka Tentang Produk Margarin 

2.1.1 Pengertian Tentang Margarin 

Margarin ialah mentega buatan. Bisa dibuat dari minyak nabati, atau minyak 
hewani. Bisa juga mengandung susu saringan, garam dan pengemulsi. Margarin 
mengandung lebih sedikit lemak daripada mentega, sehingga margarin banyak 
digunakan sebagai pengganti mentega. Ada juga margarin "rendah kalori", yang 
mengandung lemak lebih sedikit. (www.id.wikipedia.org) 

2.1.2 Pengertian Tentang Shortening 

Shortening atau yang dikenal dengan lemak putih atau mentega putih adalah 
bahan tambahan makanan dalam pembuatan berbagai produk yang berasal dari 
terigu guna menghasilkan tekstur renyah dan rasa gurih. Shortening berasal dari 
lemak hewani, lemak nabati, atau campuran dari keduanya. 

Di negara-negara tropis seperti Indonesia dan malaysia, banyak dikembangkan 
Shortening yang berasal dari minyak sawit. Caranya adalah dengan memisahkan 
stearin (bagian minyak sawit yang berbentuk padat) dengan olein (bagian minyak 
sawit yang cair). Bagian yang berbentuk padat inilah yang diolah lebih lanjut 
menjadi Shortening. (www.halalguide.info) 

2.1.3 Bahan Dasar Pembuatan Margarin dan Shortening 

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan margarin adalah minyak-
minyak hasil pengolahan minyak sawit. Minyak-minyak yang digunakan antara 
lain: 
1. Crude Coconut Oil (CNO) 

CNO merupakan minyak kelapa yang memliki titik lunak dibawah 100 
sehingga dapat digolongkan dalam minyak tak mengering. (Yusuf Ritonga, 
2002) 

2. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD Palm oil) 
RBD palm oil merupakan minyak kelapa sawit yang telah mengalami proses 
refinasi lengkap. RBD  mengandung FFA 0,15 % yang berwarna kuning 
kejingga-jinggaan dengan titik lunak antara  30-39 °C. RBD Palm oil hanya 
digolongkan dalam satu jenis mutu. (www.maksi.com) 

3. RBD Palm Stearin 
RBD Palm Stearin adalah fraksi lemak yang berasal dari CPO yang telah 
mengalami refinasi lengkap. RBD palm stearin memiliki kadar FFA sebesar 
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0,2 %.  Nilai titik lunaknya sama dengan Crude Palm Stearin, hanya 
warnanya lebih kuning.(www.maksi.com) 

2.1.4 Bahan Tambahan Makanan 

Menurut FAO didalam Furia, (1980) bahan tambahan makanan (BTM) atau 
food additives didefinisikan sebagai senyawa yang sengaja ditambahkan ke 
dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan dan atau 
penyimpanan dan bukan merupakan bahan (ingredient) utama.  Sementara itu 
pada Buku Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan Khususnya pada Bab II (Keamanan Pangan) Bagian Kedua disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. 

Bahan tambahan makanan digunakan dalam pembuatan margarin guna 
meningkatkan nilai gizi makanan, memperbaiki nilai sensori makanan dan 
memperpanjang umur simpan (shelf life) makanan. 

2.1.4.1    Antioksidan 

Di dalam Medikasari (2000) Antioksidan adalah bahan tambahan yang  
digunakan untuk melindungi komponen-komponen makanan yang bersifat tidak 
jenuh (mempunyai ikatan rangkap), terutama lemak dan minyak.  Meskipun 
demikian antioksidan dapat pula digunakan untuk melindungi komponen lain 
seperti vitamin dan pigmen, yang juga banyak mengandung ikatan rangkap di 
dalam strukturnya. 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dapat digolongkan ke dalam dua jenis 
yaitu jenis pertama, antioksidan yang bersifat alami, seperti komponen 
fenolik/flavonoid, vitamin E, vitamin C dan beta-karoten dan jenis ke dua, adalah 
antioksidan sintetis seperti BHA (butylated hydroxyanisole), BHT (butylated 

hydroxytoluene, propil galat (PG), TBHQ (di-t-butyl hydroquinone). 

2.1.4.2    Pemanis Buatan 

Di dalam Medikasari (2000) Pemanis merupakan komponen bahan pangan 
yang sangat umum, oleh karena itu agak aneh jika dimasukkan ke dalam daftar 
bahan tambahan makanan.  Oleh karena itu yang termasuk BTM adalah pemanis 
pengganti gula (sukrosa).  Pemanis, baik yang alami maupun sintetis, merupakan 
senyawa yang memberikan persepsi rasa manis tetapi tidak mempunyai nilai gizi 
(non-nutritive sweeteners). 

Suatu senyawa untuk dapat digunakan sebagai pemanis, kecuali berasa manis  
harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti (1) larut dan stabil pada kisaran 
pH yang luas, (2) stabil pada kisaran suhu yang luas, (3) mempunyai rasa manis 
dan tidak mempunyai side atau aftertaste dan (4) murah, setidaknya tidak 
melebihi harga gula (sukrosa). 

2.1.4.3    Pengawet 

Pengawet berfungsi untuk memperpanjang umur simpan suatu makanan dan 
dalam hal ini dengan jalan menghambat pertumbuhan mikroba.  Oleh karena itu 
sering pula disebut sebagai senyawa antimikroba. 
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Berbagai senyawa mempunyai sifat sebagai antimikroba, diantaranya sulfit 
dan sulfurdioksida, garam nitrit dan nitrat, asam sorbat, asam propionat, asam 
asetat, asam benzoat. sulfurdioksida telah lama digunakan dalam makanan sebagai 
pengawet dan penggunaanya berkembang menjadi berbagai bentuk seperti gas 
SO2, garam bisulfit dan sulfit. 

2.1.4.4    Pewarna Makanan 

Di dalam Tranggono dkk. (1990) FDA mendefinisikan pewarna tambahan 
sebagai ‘pewarna, zat warna atau bahan lain yang dibuat dengan cara 
sintetik/kimiawi atau bahan alami dari tanaman, hewan atau sumber lain yang 
diekstrak, disiolasi, yang bila ditambahkan atau digunakan ke bahan makanan, 
obat atau kosmetik, bisa menjadi bagian dari warna bahan tersebut’. 

Menurut Winarno (1997) ada lima sebab yang dapat menyebabkan suatu 
bahan berwarna yaitu : 

1. Pigmen yang secara alami terdapat pada hewan maupun tanaman 
2. Reaksi karamelisasi yang menghasilkan warna coklat 
3. Reaksi Maillard yang dapat menghasilkan warna gelap 
4. Reaksi oksidasi 
5. Penambahan zat warna baik zat warna alami (pigmen) maupun sintetik 

Pada pengolahan makanan moderen, bahan pewarna sering ditambahkan 
dengan tujuan untuk memperbaiki warna dari bahan makanan atau untuk 

memperkuat warna asli dari bahan bahan makanan tersebut. 

2.1.4.5 Pengemulsi 

Emulsi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari dua fase cairan 
yang tidak saling melarut, dimana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk 
globula-globula di dalam cairan lainnya.  Cairan yang terpecah menjadi globula-
globula dinamakan fase terdispersi, sedangkan cairan yang mengelilingi globula-
globula dinamakan fase kontinyu atau medium dispersi. 

Fungsi-fungsi pengemulsi pangan dapat dikelompokan menjadi tiga golongan 
utama yaitu : 

1.  Untuk mengurangi tegangan permukaan pada permukaan minyak dan air, yang 
mendorong pembentukan emulsi dan pembentukan kesetimbangan fase antara 
minyak, air dan pengemulsi pada permukaan yang memantapkan antara 
emulsi. 

2.  Untuk sedikit merubah sifat-sifat tekstur, awetan dan sifat-sifat reologi produk 
pangan, dengan pembentukan senyawa kompleks dengan komponen-
komponen pati dan protein. 

3.  Untuk memperbaiki tekstur produk pangan yang bahan utamanya lemak 
dengan mengendalikan keadaan polimorf lemak 

2.2 Sistem Produksi. 

Sistem produksi merupakan suatu sistem untuk menyediakan barang dan jasa-
jasa. Manajemen produksi memegang peranan penting dalam pengambilan 
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keputusan yang meyangkut proses produksi sehingga dihasilkan barang atau jasa-
jasa yang sesuai dengan spesifikasijumlah dan dapat selesai tepat waktu dengan 
biaya seminimal mungkin. Untuk mencapai maksud tersebut manajemen proyek 
mencakup dua bidang kegiatan yaitu perencanaan sistem produksi dan 
pengawasan sistem produksi (Assauri,1993). 

 Sistem produksi mempunyai input berupa bahan baku, barang setengah jadi, 
formulir-formulir, para pembeli atau langganan. Output dari pada sistem produksi 
dapat berupa barang jadi, formulir-formulir yang sudah diisi dan sebagainya. 
Menurut Assauri dalam bukunya manajemen proyek dan operasi sistem produksi, 
sistem produksi dibagi dibagi menjadi 2 yaitu: 
1. Sistem Seri. 
 Adalah  suatu sistem dimana ada dua atau lebih sistem yang mempunyai 

bagian dari satu sistem yang lebih besar. 
2. Sistem Paralel. 
 Adalah suatu sistem yang terjadi jika beberapa pabrik memproduksi barang 

yang serupa dan memasok beberapa daerah, sehingga pabrik-pabrik tersebut 
dapat dinyatakan sebagai suatu sistem produk yang besar. 
Menurut Handoko (1984), pembagian proses produksi dalam sistem produksi 

dibagi menjadi 3 macam yaitu: 
1. Continuous. 
 Dimana peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur 

memperhatikan urutan kegiatan atau routing dalam menghasilkan produksi 
tersebut. 

2. Intermitten. 
 Dimana kegiatan produksi dilakukan tidak standart, tetapi didasarkan produk 

yang dikerjakan sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun dan 
diatur lebih fleksibel untuk dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang 
diinginkan. 

3. Proyek. 
 Dimana kegiatan produksi dilakukan  pada tempat dan waktu yang berbeda-

beda. Sehingga peralatan produksi yang digunakan, ditempatkan ditempat 
atau lokasi proyek dimana dilaksanakan pada yang direncanakan. Bentuk 
operasi proyek digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus sepeti : 
jalan, gedung, jembatan dan lain-lain, dimana setiap unit produk dibuat 
sebagai barang tunggal. 

2.3 Macam/Tipe Tata Letak Fasilitas Produksi & Pola Aliran Pemindahan 

Bahan 

Pemilihan dan penempatan alternatif layout merupakan langkah yang kritis 
dalam proses perencanaan fasilitas produksi, karena disini layout yang dipilih 
akan menentukan hubungan fisik dari aktivitas-aktivitas produksi yang 
berlangsung. 

Dalam perencanaan tata letak produksi, harus pula dipikirkan mengenai sistem 
pemindahan bahan (material handling). Proses pemindahan bahan merupakan 
suatu hal yang penting karena aktivitas ini akan menentukan hubungan atau 
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keterkaitan antara suatu fasilitas dengan fasilitas produksi yang lain atau satu 
departemen dengan departemen yang lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka didalam proses perancangan layout sering 
muncul pertanyaan klasik yaitu “Manakah yang harus direncanakan lebih dahulu, 
sistem pemindahan bahan ataukah tata letak fasilitas (layout)?”. Sementara itu 
banyak orang beranggapan bahwa perancangan layout seharusnya dilaksanakan 
terlebih dahulu, baru kemudian sistem bahan memiliki dampak yang signifikan 
terhadap efektivitas rancangan layout yang dibuat. Sebagai contoh, permasalahan-
permasalahan berikut ini – baik langsung maupun tidak langsung ditimbulkan 
oleh kebijaksanaan yang berkaitan dengan sistem pemindahan bahan – akan 
mempengaruhi layout yang ada : 
a.  Kebijaksanaan sentralisasi atau desentralisasi dari gudang setengah jadi 

(work-in-process storage), perkakas atau komponen-komponen perakitan 
lainnya. 

b. Keputusan untuk menggunakan lintasan tetap (fixed path) atau lintasan 
variabel (variable path) dalam menangani pemindahan bahan. 

c. Besarnya beban (unit load) yang harus dipindahkan dalam sistem produksi 
yang berlangsung. 

d. Derajat ataupun tingkatan teknologi yang dipakai dalam proses pemindahan. 
e. Tingkat pengendalian persediaan bahan yang ada di gudang. 
Masing-masing pertimbangan tersebut diatas akan mempengaruhi luas area, 
peralatan yang dipakai, tingkat ketrampilan atau personil yang diperlukan. 

2.3.1 Macam/Tipe Tata Letak Dan Dasar-Dasar Pemilihannya. 

Disini ada empat macam/tipe tata letak yang secara klasik umum 
diaplikasikan dalam desain layout yaitu : 
1.  Tata latak fasilitas berdasarkan aliran produksi (production line product atau 

product layout). 
2. Tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap (fixed material location 

layout atau fixed position layout). 
3. Tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk (product family, product 

layout atau group technology layout). 
4. Tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses (functional atau 

process layout). 

2.3.2 Pola Aliran Pemindahan Bahan  

Dengan aliran proses produksi maka dapat diartikan sebagai aliran yang 
diperlukan untuk memindahkan elemen-elemen produksi (bahan baku atau 
material, orang, part, dan lain-lain) mulai dari awal proses dilaksanakan sampai 
akhir proses menurut lintasan yang dianggap paling efisien. Ditinjau dari awal 
sampai akhir maka proses alliran material akan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
tahapan, yaitu : 
1. Gerakan perpindahan semua elemen ( material atau part) mulai dari sumber 

asalnya menuju pabrik yang akan mengelolanya. 
2. Gerakan perpindahan dari material atau part di dalam dan sekitar pabrik 

selama proses produksi berlangsung. 
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3. Gerakan perpindahan yang meliputi aktifitas distribusi dari pada produk jadi 
(output) yang dihasilkan menuju ke lokasi pemesan atau konsumen. 
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Gambar 1 Siklus Aliran Bahan Dalam Sebuah Pabrik 

 

2.3.2.1 Pola Umum Aliran Bahan 

Pola aliran bahan pada umumnya akan dapat dibedakan dalam dua tipe 
yaitu pola aliran bahan untuk proses produksi dan pola aliran bahan untuk proses 
perakitan. 

 

A. Pola Aliran Bahan Untuk Proses Produksi (Fabrikasi) 

Adalah merupakan pola aliran yang dipakai untuk pengaturan aliran bahan 
dalam proses produksi yang disini akan dibedakan menurut : 
1. Straight Line 

2. Serpentine atau Zig-zag (S-Shaped) 

3. S-Shaped 

4. Circular  

5. Odd Angle 

B. Pola Aliran Bahan Untuk Proses Perakitan (Assembly)  

Pada umumnya ada sekitar empat macam pola aliran yang dipakai dalam suatu 
proses perakitan (Assembly), yaitu sebagai berikut : 
1. Combination Assembly Line Pattern 

2. Tree Assembly Line Pattern 

3. Dendretic Assembly Line Pattern 

4. Overhead Assembly Line Pattern. 

2.4 Pengendalian Proses Statistik 

Statistikal Process Control (SPC) merupakan bagian statistika berkaitan 
dengan proses massal dalam (jumlah besar) seperti industri. Pengendalian proses 
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Statistik adalah Metode atau cara untuk mencapai proses yang stabil dan optimum 
(capable) dengan cara mengontrol proses sehingga dapat mencegah karakteristik 
produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan kemampuan proses yang optimum. 

2.4.1 Istilah – Istilah Dalam SPC 

Pada statistik, kita harus mengenal istilah istilah yang nantinya akan 
digunakan dalam pembuatan grafik, diantaranya adalah: 

1. mean (rata-rata) adalah jumlah suatu nilai terhadap banyaknya nilai. 
2. variability (variasi) adalah perbedaan produk yang dihasilkan dalam suatu 

proses. 
3. Deviasi (penyimpanan) adalah kumpulan variasi dari sejumlah data 

pengukuran terhadap rata-rata. 
Suatu proses yang baik adalah jika variasi atau deviasinya terhadap rata-rata 

(Mean) sekecil mungkin dan rata-ratanya (Mean) sama atau mendekati 
target/standart. Variasi hasil dari suatu proses dapat disebabkan oleh 4M, yaitu: 

1. Man (kesalahan manusia) 
2. Machine (kesalahan mesin) 
3. Material (kesalahan material) 
4. Method (kesalahan metode/cara) 
Untuk mencapai berat standart/target dalam suatu produksi kita mengenal 

adanya batas-batas toleransi yang disebut spesifikasi ada 2 macam spesifikasi, 
yaitu: 
1. Spesiikasi extern (spesifikasi dari development/pemerintah) 

Jika hasil diluar spesifikasi external, maka produk akan direject dan tindakan 
yang dilakukan adalah memperbaiki, sehingga hasil selanjutnya masuk 
spesifikasi (corrective action). Terdiri dari : 
a. Batas spesifikasi atas (Upper Specification Limit, USL) 
b. Batas spesifiksi bawah (Lower Specification Limit, LSL) 
c. Standart/target. 

2. Spesifikasi intern/proses (spesifiksi dari data) 

Jika hasil diluar spesifikasi internal, tindakan yang dilakukan adalah 
mencegah, sehungga hasil berikutnya tidak diluar Spesifikasi Eksternal 
(preventive action). Terdiri dari: 
a. Batas control atas (Upper Control Limit, UCL) 
b. Batas control bawah (Lower Control Limit,LCL) 
c. Rata-rata (Mean) 
Untuk menggambarkan sebaran variasi data-data, dibutuhkan pengolahan data 

supaya terbaca menjadi sebuah grafik. Suatu grafik yang digunakan untuk 
memonitor agar hail selalu dalam spesifikasi dan mencapai target/standart adalah 
control chart.  
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Gambar 2 Peta Kendali 

2.4.2 Pengertian Capability Process (Cp) 

capability process atau kemampuan proses dapat ditunjukkan dengan rumus 
berikut: 

Cp = 
std

LSLUSL

×

−

6
 

kemampuan process (Capability Process = Cp) diperlihatkan oleh angka 
Cp sebagai berikut : 

a. kemampuan proses optimum (Cp > 1) artinya : 

- deviasinya (penyimpangan) antara hasilnya kecil. 

- Batas control atas (ucl) dan bats control atas (lcl) berada didalam bats 
spesifikasi atas (usl) dan matas spesifiksi bawah (lsl), serta tidak ada hasil 
diluar spesifikasi. 

 

Gambar 3 Grafik kemampuan proses optimum 
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b. Kemampuan proses sedang (Cp = 1),artinya: 

- Deviasinya (penyimpangan) antara hasilnya tidak begitu besar. 

- Batas control atas (UCL) dan batas control bawah (LCL) berhimpit dengan 
bats spesifikasi atas (USL) dan batas spesifikasi bawah (LSL), serta tidak 
ada hasil diluar spesifikasi. 

 

Gambar 4 Grafik kemampuan proses sedang 

c. Kemampuan proses minimum/kurang (CP<1), artinya: 

- Deviasinya (penyimpangan) antara hasilnya besar. 

- Batas control atas (UCL) dan batas control bawah (LCL) berada diluar 
batas spesifikasi atas (USL) dan batas spesifikasi bawah (LSL), serta ada 
hasil diluar spesifikasi. 

 
Gambar 5 Grafik kemampuan proses kurang/minimum 

2.4.3 Pengertian Capability Process Terhadap Target (Cpk) 

Cpk adalah kemampuan proses yang menggambarkan sejauh mana mean 
(rata-rata) menympang dari target/standart. Ada 2 macam Cpk, yaitu: 
1. Cpk dengan batas terendah, dituliskan dengan rumus: 

CPL =  

2. Cpk dengan batas tertinggi, dituliskan dengan rumus: 

CPU =  

Ucl = 

Mean 

usl = lcl lsl 

Cp = 1 

target 

Cp < 1 

Mean ucl usl 

target 

lsl lcl 
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3. SISTEM PRODUKSI DI PERUSAHAAN 

3.1 Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi margarin adalah Coconut 

Oil (CNO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), RBD Palm 

Stearin hasil olahan minyak sawit dan minyak kelapa yang didapat dari pulau 
Kalimantan dan Sumatra. 

Material yang digunakan dalam pembuatan margarin dan Shortening harus 
memiliki kriteria IV fat blend sesuai masing-masing produk yang akan dihasilkan. 

3.2 Bahan Tambahan Makanan 

Bahan tambahan makanan yang digunakan oleh margarine plant adalah 
1. Topchitin atau lechitin (LCN 200) 
2. Myverol atau Dimodan 
3. Riken DMG (distiled mono-glicerides) Type P(V) 
4. PGPR (polyglicerol polirici-noleates) 90 
5. TBHQ (di-t-butyl hydroqui-none) 
6. BHA (butylated hydroxyani-sole) 
7. Asam Palmitat 
8. Flavour 
9. Sugar ester 
10. Betacarotene 
11. Vegetone 
12. Vitamin A 
13. Vitamin D3 
14. Vitamin E 
15. Vitamin B1 
16. Vitamin B2 
17. CA (Citric Acid) 
18. EDTA (Ethilene Diamine Tetra Acetic) 
19. NaOH (Natrium Oksida) 
20. Potasium Sorbate 
21. Air 
22. Garam 

Catatan : 
Jika PH > 6,5 tambah Citric Acid 
Jika PH < 6 tambah Natrium Oksida 

3.3 Permesinan 

3.3.1 Bagian Pembuatan Air Garam 

Mesin/alat yang digunakan pada bagian pembuatan air garam adalah: 
1. Crane : Alat pengangkat karung garam 
2. Tandon Air : Penampung Air 
3. Pompa Air : Menyalurkan air ke Tangki garam 
4. Sand Filter : Filter air pertama 
5. Carbon Filter : Filter air kedua 
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6. UV Filter : Pembunuh kuman dalam air 
7. Tangki Garam : Tempat proses produksi air garam 
8. Pompa air garam : Menyalurkan air garam ke bagian produksi 
9. Cartridge Filter : Filter larutan garam 

3.3.2 Bagian Pembuatan Raw Material Minyak 

Mesin yang digunakan pada Bagian Raw Material Minyak adalah : 
1. 1 Pompa Fat blend / Transfer : Menyalurkan minyak ke Tangki yang ada, 

baik dari Tangki M maupun dari Tangki I 
2. 2 Pompa Votator : Menyalurkan minyak ke bagian produksi 

(Votator Pant) 
3. 2 Pompa G&A : Menyalurkan minyak ke bagian produksi 

(G&A Plant) 
4. 1 Pompa Schröder : Menyalurkan minyak ke bagian produksi 

(Schröder) 
5. Tangki M1 : Menampung RBD Stearin 
6. Tangki M2 : Menampung RBD Stearin 
7. Tangki M3 : Menampung campuran bahan baku 
8. Tangki M4 : Menampung I42 
9. Tangki M5 : Menampung RBD PO 
10. Tangki M6 : Menampung I37 
11. Tangki M7 : Menampung Fat Blend 
12. Tangki M8 : Menampung Fat Blend 
13. Tangki M9 : Menampung RBD PO 
14. Tangki M10 : Menampung CNO 

3.3.3 Bagian Emulsifier 

Mesin yang digunakan pada Bagian Emulsifier adalah : 
1. Water phase : penampung air garam dan bahan tambahan makanan lain 
2. Emulsifier : pembuat larutan emulsi 
3. Remelt  : pengolah ulang margarin karena loss production 

3.3.4 Bagian Proses Margarin 

Bagian proses produksi margarin/Shortening memiliki tiga plant yang 
pada prinsipnya sama antara satu dengan yang lain, sehingga terdapat beberapa 
kesamaan dari masing-masing plant 

3.3.4.1 Votator Plant 

Mesin votator memiliki kapasitas produksi 3 ton per jam. Mesin yang 
digunakan adalah: 

1. Premixer : Tempat pencampuran semua bahan yang 
dibutuhkan untuk membuat 

2. Plate Heat Exchange : Mesin pasteurisasi 
3. HPP : Piston ; sebagai penyalur margarin 
4. A1 – A2 machine : Alat pendingin margarin 
5. Rpm (pin) machine : Menghaluskan Margarin 
6. Filler machine : Mesin pengisian margarin pada kemasan 
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 Gambar alat dan mesin dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9 

3.3.4.2 Gerstenberg & Agger Plant 

Mesin G&A memiliki kapasitas produksi 6 ton per jam. Mesin yang 
digunakan adalah: 

1. Premixer 
2. Plate Heat Exchange 
3. HPP 
4. A1 – A2 machine 
5. Rpm (pin) machine 
6. Filler machine 

3.3.4.3 Schröder Plant 

Mesin Schröder memiliki kapasitas produksi 6 ton per jam. Mesin yang 
digunakan adalah: 

1. Premixer 
2. PLATE HEAT EXCHANGE 
3. HPP 
4. A1 – A2 machine 
5. Rpm (pin) machine 
6. Filler machine 

3.3.5 Packaging 

Mesin yang digunakan pada Bagian Packaging adalah : 
1. Mesin Karton : Membentuk kemasan karton dan memberi perekat 
2. Mesin Plastik : Memberi plastik kemasan pada karton 
3. Filler machine : Mengisikan margarin / Shortening pada karton 
4. Checking weigher : Menimbang berat kotor produk 
5. Sealing machine : Merekatkan karton 
6. Conveyor : Memindahkan karton beserta isinya dari mesin satu 

ke mesin berikutnya 
3.4 Tenaga Kerja 

Karyawan yang bekerja di Marsho plant PT. SMART Tbk pada tahun 2008 
berjumlah 95 orang yang dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu: 
a. Karyawan Tetap 
 Merupakan tenaga kerja pelaksana dengan jabatan supervisor ke bawah 

sebanyak 62 orang tenaga kerja. 
b. Karyawan Harian Lepas atau Tidak Tetap 
 Merupakan tenaga kerja pelaksana yang bekerja sesuai dengan kontraknya 

sebanyak 33 orang tenaga kerja. 

3.5 Proses Produksi 

Pabrik minyak dan margarin PT. SMART Tbk rungkut Surabaya menerapkan 
sistem produksi intermitten dalam prosesnya produksinya. Perusahaan ini 
menggunakan produk dari minyak sawit dan minyak kelapa yang dibuat sendiri 
sebagai bahan bakunya. Dalam proses produksinya, margarine plant memiliki 
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beberapa unit proses yang terbagi dalam air garam, raw material, emulsifier, 
proses pembuatan margarin dan packaging yang bekerja saling berkaitan guna 
menghasilkan produk yang berkualitas. 

Dalam pembuatan margarin atau shortenning terdapat rangkaian proses yang 
panjang, yaitu mulai dari pembuatan air garam, blending bahan baku, mengemulsi 
sebagian bahan, pencampuran seluruh bahan hingga pengemasan. Gambaran 
proses produksi dapat dilihat pada OPC pada lampiran 11 dan 12 

3.5.1 Bagian Pembuatan Air Garam 

Tujuannya adalah untuk memberikan rasa asin pada margarin yang 
diproduksi. Tiap produk yang dproduksi memiliki kadar garam yang berbeda-
beda. Tabel kadar garam untuk masing-masing produk dapat dilihat pada 
lampiran. Sebagai contoh proses produksi pada bagian ini adalah produk margarin 
menara, dengan kadar garam yang diinginkan adalah  9,9 % - 10,3 %. 

Langkahnya adalah siapkan jumlah garam yang diperlukan, karena Tangki 
garam yang tinggi, maka pengangkatan karung dilakukan dengan bantuan crane. 
Air dari tandon ditarik dengan menggunakan pompa air melalui sand filter, carbon 
filter, UV, flow meter dan kemudian masuk ke Tangki garam sebanyak + 1000 kg 
air. Tuang garam yang dibutuhkan (500 kg) sambil diaduk delama 1jam. 
Tambahkan air hingga kapasitas yang diinginkan sambil terus diaduk. Cek kondisi 
garam setelah + 30 menit. Uji kadar NaCl dan PH di laboratorium hingga pada 
kondisi yang diinginkan. Tarik air garam ke bagian proses produksi dari Tangki 
masuk ke cartridge filter dengan tekanan in 3,6 bar; out 2,9 bar dan ∆p 0,7 bar.  

3.5.2 Bagian Pembuatan Raw Material 

Proses yang terjadi di bagian Bahan baku adalah penarikan minyak dari 
Tangki I1, I2, I3, I5, I6, I8 dan I9 melalui pompa transfer ke masing-masing 
Tangki yang ditentukan dengan suhu sekitar 60° C untuk menghindari 
penggumpalan dalam pipa. Uji kadar IV masing-masing minyak ke laboratorium 
sebelum dilakukan pencampuran apakah dalam kisaran stearin 36,0-39,0; PO 
51,0-54,0; dan CNO 8,0-9,0. Masukkan masing-masing bahan baku minyak ke 
dalam Tangki blender sesuai komposisi yang diinginkan berdasarkan produk apa 
yang akan diproduksi. Tambahkan bahan-bahan antioksidan agar minyak tidak 
rusak. 

Sebagai contoh adalah produk margarin menara dengan IV fatblend antara 
39,5-41,5. IV yang dimiliki masing-masing bahan baku adalah stearin 38,0; PO 
53,0; dan CNO 8,8. solusinya adalah 

Stearin 38,0 x 65 % = 24,7 
PO 53,0 x 29 % = 15,37 
 CNO   8,8 x   6 % =   0,528 + 
    IV  = 40,598 (OK) 

Hasil perhitungan IV campuran yang sudah memenuhi kriteria tidak perlu 
diuji ke laboratorium lagi. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah 
minyak yang dimasukkan ke dalam fatblend. Jika fatblend yang dilakukan adalah 
40 ton, maka komposisi bahan baku yang dibutuhkan adalah: 

Stearin 24,7 % x 40 ton = 26,00 
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PO 15,37 % x 40 ton = 11,60 
CNO 0,528 % x 40 ton =    2,40+ 
              40,00 ton 

Setelah proses blending selama + dua jam, salurkan minyak ke bagian proses 
produksi. 

3.5.3 Bagian Emulsifier 

Emulsifier adalah tempat membuat bahan tambahan yang dibutuhkan dalam 
proses pembuatan margarin. Prosesnya adalah dengan mencampurkan CA, EDTA, 
NaOH, Potasium Sorbate dan Air Garam dalam water phase dengan diaduk secara 
terus menerus dan sebagian minyak, Topchitin atau lechitin, Myverol, Riken 
DMG Type P(V) dalam Tangki emulsifier dengan diaduk secara terus menerus. 

3.5.4 Bagian Proses Produksi Margarin 

Bagian proses produksi margarin adalah tempat dimana semua bahan dimasak 
untuk dijadikan margarin atau Shortening melalui mesin-mesin yang ada. 

Langkahnya adalah minyak, air garam, emulsifier, perasa dan pewarna dalam 
Tangki premixer untuk diaduk, dalam suhu yang terjaga, salurkan ke mesin plate 

heat exchange guna melalui proses pasteurisasi. Selanjutnya dengan bantuan 
mesin HPP margarin/ Shortening dialirkan ke mesin A1-A2 untuk diturunkan suhu 
margarin/Shortening sebelum dihaluskan di mesin pin yang selanjutnya 
dimasukkan ke dalam kemasan melalui filler machine. 

3.5.5 Bagian Packaging 

Langkah persiapan sebelum dimulai proses pengemasan adalah lihat rencana 
produksi. Setelah diketahui rencana produksi, langkah selanjutnya adalah: 
1. Setup Mesin Karton 

1. Sesuaikan lebar lintasan dengan lebar karton 
2. Cek kondisi angin 

2. Setup Mesin Plastik 
1. Sesuaikan lebar lintasan dan alat dengan ukuran karton 
2. Atur temperatur sealer sesuai dengan tebal plastik yang digunakan + 

135˚C 
3. Atur panjang plastik sesuai yang diinginkan. 

3. Setup filler machine 
1. Masukkan nilai target bruto yang sesuai berdasarkan berat karton + plastik 

yang akan digunakan. 
4. Setup timbangan. 

1. Timbang beberapa kemasan kosong (karton+plastik) 
2. Masukkan nilai bruto yang diinginkan berdasarkan kemasan yang terberat 
3. Masukkan nilai toleransi yang diinginkan 

5. Setup sealing machine 
1. Sesuaikan lebar lintasan dan alat dengan ukuran karton 
2. Atur temperatur sealer sesuai dengan tebal plastik yang digunakan + 

135˚C 
6. Setup kode produksi 

1. Lihat planning produksi untuk menentukan kode produksi 
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2. Lihat kode berdasarkan kalender 
3. Tentukan tanggal kadaluarsa sesuai produk yang diproduksi 
4. masukkan seluruh kode ke dalam alat cetak kode produksi. 

Contoh: Margarin th 2008 hari ke-359 shift I produk ke-1 transisi 
Kodenya produksinya adalah: M08 359 A01-2T 

Langkah proses packaging yang harus dilakukan adalah cukup menekan 
tombol start pada masing-masing mesin. Yang pertama adalah proses pada mesin 
karton, mesin ini mengubah bentuk karton yang semula berupa lipatan menjadi 
bentuk box dengan memberi perekat pada bagian bawah karton. Selanjutnya 
karton masuk ke mesin plastik untuk diberi plastik kemasan. Setelah keluar dari 
mesin plastik, kemasan menuju ke filler machine dengan bantuan conveyor 
Karena kondisi margarin yang belum stabil, maka diperlukan pengontrolan output 
agar berat timbangan tidak terlalu menyimpang. 

3.6 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja pada margarine plant PT. SMART Tbk. mengadopsi 
combination layout, dimana mesin-mesin disusun dan diatur dalam masing-
masing bagian yaitu bagian air garam, raw material, emulsifier, proses pembuatan 
margarin dan packaging menurut tipe mesin yang serupa (sesuai dengan prinsip 
pengaturan tata letak berdasarkan proses). Sedangkan pengaturan antara masing-
masing bagian satu terhadap lainya akan didasarkan menurut urutan pengerjaan 
produk yang akan dibuat (sesuai dengan prinsip pengaturan tata letak menurut 
aliran produk). Dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan variasi produk yang 
diproduksi. 

Pola aliran bahan yang digunakan dalam proses produksi margarin adalah 
serpentine atau zig-zag (S-shape). Hal ini dilakukan karena panjangnya proses 
pembuatan dibandingkan dengan luasan area yang tersedia pada margarine plant. 

3.7 Metode Kerja 

Interaksi manusia dan mesin dalam perusahaan ini meliputi kerjasama antara 
pekerja dengan penaganan-penaganan dan perawatan terhadap mesin, peralatan, 
perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang biasa digunakan dalam 
melaksanakan kegiatan proses. Karena mesin-mesin dijalankan oleh sistem 
berbasis teknologi, maka dibutuhkan tenaga manusia (operator) yang 
menjalankannya.  

Sistem kerja yang ditetapkan margarine plant bahwa seluruh pekerja / 
karyawan diwajibkan bekerja selama 6 hari/minggu dengan waktu kerja 8 jam 
disertai istirahat ± 1 jam . Hal ini belum termasuk jam lembur yang waktunya 
fleksibel sesuai dengan kebutuhan. 

Sedangkan pembagian karyawan bagian pabrik dibagi menjadi tiga shift, 
yaitu : 
Shift A  jam : 06.00 – 14.00 
Shift B  jam : 14.00 – 22.00 
Shift C  jam :  22.00 – 06.00 
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3.8 Produk 

Produksi utama bagian marsho plant PT. SMART Tbk adalah margarin dan 
Shortening nabati dengan komposisi yang berbeda-beda untuk masing-masing 
merek. Sedangkan hasil sampingan margarine plant adalah remelt. Remelt dibagi 
menjadi dua, yaitu waste oil, minyak akibat loss production yang dialirkan ke 
Tangki P7 dan P8 sebagai minyak curah dan minyak yang dapat diproses ulang. 
 

4. PENGENDALIAN PROSES STATISTIK 

4.1 Statistical Process Control (SPC) 

Untuk memungkinkan perusahaan bekerja sebagaimana yang diharapkan, 
maka dibutuhkan adanya kegiatan pengendalian proses agar penyimpangan yang 
terjadi dapat segera diketahui dan diperbaiki. Dalam kegiatan produksi, mungkin 
saja terjadi penyimpangan dari apa yang diharapkan, maka pengendalian proses 
akan mengusahakan agar penyimpangan yang terjadi sekecil mungkin. 

Statistical process control (SPC) merupakan salah satu proyek pengendalian 
proses yang diberikan PT. SMART Tbk. Kegiatan ini berupa pengontrolan 
terhadap proses produksi sehingga dapat mencegah timbulnya produk yang tidak 
sesuai spesifikasi. 

Cara melakukan SPC sebenarnya didasari konsep yang sederhana, yaitu 
mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan serta berusaha untuk meminimkan 
adanya penyimpangan. Bila penyimpangan yang terjadi cukup besar, maka perlu 
diadakan tindakan-tindakan penyesuaian. Hasil penyesuaian ini akan menjadi 
dasar dalam menyusun rencana produksi selanjutnya.  

Pelaksanaan SPC dilakukan setelah proses penimbangan berat produk selesai 
pada PT. SMART Tbk. Pelaksanaan SPC dilakukan dengan tahapan: 
1. Mengumpulkan data penimbangan produk 
2. Mengolah data dengan software 
3. Analisa kestabilan proses 

4.2 Pengolahan Data Pada Mesin G&A 

Berdasarkan pengumpulan data yang ada, didapatkan hasil pengolahan 
data yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
1. Produk 250 gr 

Tabel 4.1. Data Sampel Produk 250 gr. 

no 
Tanggal  

pengambilan 
sampel 

Jumlah Data Rata-rata Minimum Maximum Standart Deviasi 

1 2 Desember 2008 120 255.47 247 265 3.66 

2 3 Desember 2008 120 257.33 247 272 5.27 

Data pengambilan sampel dapat dilihat pada lampiran 22 dan 23 
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Gambar 6 peta kendali produk 250 gr 

 
2. Produk 15 kg 

Tabel 1 Data Sampel Produk 15 kg. 

no 
Tanggal  

pengambilan 
sampel 

Jumlah Data Rata-rata Minimum Maximum Standart Deviasi 

1 28 Oktober 2008 31 15.02 14.98 15.09 0.024 

2 3 Nopember 2008 90 15.02 14.97 15.07 0.024 

3 5 Nopember 2008 90 15.07 14.97 15.12 0.022 

4 7 Nopember 2008 90 15.03 14.98 15.10 0.025 

5 11 Nopember 2008 90 15.01 14.97 15.06 0.022 

6 12 Nopember 2008 52 15.02 14.98 15.04 0.015 

7 26 Nopember 2008 100 15.02 14.96 15.06 0.027 

8 1 Desember 2008 100 15.03 15.00 15.05 0.011 

9 4 Desember 2008 108 15.06 14.96 15.04 0.137 

10 11 Desember 2008 120 15.01 14.94 15.05 0.024 

11 15 Desember 2008 120 15.01 14.97 15.07 0.020 

12 17 Desember 2008 120 15.01 14.98 15.05 0.015 

13 18 Desember 2008 120 15.02 14.98 15.06 0.018 

14 19 Desember 2008 42 15.01 14.98 15.05 0.019 

15 24 Desember 2008 120 15.03 14.98 15.11 0.019 

16 30 Desember 2008 120 15.02 14.96 15.06 0.023 

 

 
Gambar 7 peta kendali produk 15 kg 
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5. PEMBAHASAN 

5.1    Sistem Produksi 

PT. SMART Tbk adalah salah satu perusahaan milik Sinar Mas Grup yang 
memproduksi minyak gorang dan margarin. Sistem produksi yang digunakan pada 
margarine plant, divisi yang memproduksi margarin dan shortenning adalah 
Sistem Produksi Intermitten, combination layout, dimana mesin-mesin disusun 
dan diatur dalam masing-masing bagian. Sedangkan pengaturan antara masing-
masing bagian satu terhadap lainya akan didasarkan menurut urutan pengerjaan 
produk yang akan dibuat. Pola aliran bahan yang digunakan dalam proses 
produksi margarin adalah serpentine atau zig-zag (S-shape). 

 
5.1.1 Bahan Baku 

Bahan baku utama margarin dan shortenning yaitu produk hasil pengolahan 
minyak sawit dan minyak kelapa yang diolah sendiri oleh perusahaan, PT. 
SMART Tbk mendapatkannya dari Kalimantan dan Sumatra. Semua pengadaan 
bahan baku diatur oleh bagian pengadaan, dengan adanya pengaturan ini akan 
diketahui berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk diproses dan berapa kapasitas 
proses tiap hari, jadi semuanya telah terencana atau terkontrol dengan baik. 

5.1.2 Permesinan 

Dalam proses produksinya margarine plant menggunakan berbagai macam 
alat dan mesin, yaitu crane, pompa dan conveyor sebagai alat angkut bahan, 
tangki sebagai penampung dan pengolah bahan, plate heat exchanger, mesin 
piston, A1 – A2 machine, Rpm (pin) machine sebagai pemroses bahan-bahan 
pembuat margarin, filling machine, mesin karton, mesin plastik dan sealing 

machine sebagai alat pengemas produk. 

5.1.3 Tenaga Kerja 

Dalam melaksanakan kegiatan produksinya pada tahun 2008, margarine plant 
PT. SMART Tbk. menggunakan tenaga kerja sebanyak 95 orang yang terdiri dari 
karyawan tetap,  dan karyawan harian, dan karyawan borongan. 

5.1.4 Proses Produksi 

Dalam pembuatan margarin atau shortenning terdapat rangkaian proses yang 
panjang, yaitu mulai dari pembuatan air garam, blending bahan baku, mengemulsi 
bahan, pencampuran seluruh bahan hingga pengemasan. 

5.1.5 Metode Kerja 

Interaksi manusia dan mesin dalam perusahaan ini meliputi kerjasama antara 
pekerja dengan penanganan-penanganan dan perawatan terhadap mesin, peralatan, 
perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang biasa digunakan dalam 
melaksanakan kegiatan proses.  

Sistem kerja yang ditetapkan margarine plant bahwa seluruh pekerja / 
karyawan diwajibkan bekerja selama 6 hari/minggu dengan waktu kerja 8 jam 
disertai istirahat ± 1 jam. Hal ini belum termasuk jam lembur yang waktunya 
fleksibel sesuai dengan kebutuhan. 
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5.1.6 Produk 

Produksi utama bagian margarine plant PT. SMART Tbk adalah margarin 
dan Shortening nabati dengan komposisi yang berbeda-beda untuk masing-masing 
merek. Sedangkan hasil sampingan margarine plant adalah remelt. Remelt dibagi 
menjadi dua, yaitu waste oil, minyak akibat loss production yang dialirkan ke 
tanki P7 dan P8 sebagai minyak curah dan minyak yang dapat diproses ulang. 

5.1.7 Pengendalian Proses Statistik 

Tugas khusus pengendalian proses pada laporan PKL di PT. SMART TBK 
Surabaya membahas tentang pengendalian proses pengisian margarin dan 
shortenning pada mesin G & A. 

Berdasarkan pengendalian proses yang telah dilakukan diketahui bahwa data 
dari 2 sampel yang diambil berada di dalam peta kendali BKA dan BKB, maka 
data tidak perlu dilakukan analisa ulang. 

Berdasarkan pengendalian proses yang telah dilakukan diketahui bahwa data 
dari 16 sampel yang diambil berada di dalam peta kendali BKA dan BKB, maka 
data tidak perlu dilakukan analisa ulang. 

5.1.8 Analisis Penyimpangan berat  

Analisis yang dilakukan hanya pada penyebab yang dapat diidentifikasi oleh 
penulis dari penyimpangan berat produk yang terjadi, sedangkan penyebab-
penyebab lain tidak akan dibahas. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan 
penulis. 

Penyimpangan berat ada 2 macam, yaitu: penyimpangan karena berat produk 
yang terlalu maksimum (Over Fill) dan penyimpangan karena berat produk yang 
terlalu minimum (Under Fill). Kedua penyimpangan tersebut dapat merugikan 
perusahaan. Jika terlalu banyak material yang diisikan kedalam kemasan, 
perusahaan akan mengalami kerugian material yang nantinya akan berdampak 
juga pada biaya material yang dikeluarkan. Sedangkan bila terlalu sedikit material 
yang diisikan, perusahaan akan mengalami kerugian berupa komplain dari 
konsumen. Hal ini akan membawa kerugian bagi perusahaan karena konsumen 
merasa kecewa dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga 
konsumen tidak akan menggunakan lagi produk tersebut. 

Selama ini ditengarai bahwa penyimpangan yang terjadi terutama 
penyimpangan berat produk disebabkan oleh 5 faktor. Berikut analisa 
penyimpangan yang terjadi dan usulan perbaikan yang dapat dilakukan : 
1. Mesin 

a. Langkah piston kurang panjang 
Menyebabkan jumlah minyak yang dihisap maupun ditekan oleh piston 
kurang memenuhi standart berat yang diinginkan. Untuk mengatasi hal ini 
salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah langkah 
piston dengan cara mengatur adjustment volume sampai mendapatkan 
jumlah berat yang diinginkan. 

b. Seal piston aus (rusak) 
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Menyebabkan daya hisap piston maupun daya tekan berkurang sehingga 
menyebabkan jumlah volume terus menurun akibat kebocoran pada seal 
piston. Untuk mengatasi hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah mengurangi speed mesin yang dimaksudkan untuk mengurangi 
gesekan dan menghindari keausan pada seal piston. Kemudian dilanjutkan 
dengan melepas seal piston dan mengganti dengan yang baru. 

2. Metode 
Tidak ada standarisasi set up mesin, sehingga setiap operator dari 3 shift 
mempunyai cara masing-masing untuk melakukan set up volume pada mesin. 

3. Material 
a. Margarin 

Dimana margarin yang diisikan ke dalam kemasan mengandung 
gelembung sehingga mempunyai volume yang tidak sesuai standart. 
Ketika pengisian Margarin terjadi, pada saat itu berat margarin kurang 
dari standart. Untuk mengatasi hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah melonggarkan ruang gerak piston supaya berat Margarin sesuai 
dengan standart kembali. 

b. Temperatur margarin tinggi 
Hal ini dapat mengakibatkan berat jenis margarin menurun sehingga berat 
produk menjadi kurang dari standart. Untuk mengatasinya dapat diambil 
tindakan dengan melonggarkan ruang gerak piston supaya berat margarin 
sesuai dengan standart kembali. 

4. Manusia 
a. Dasar pengetahuan antar operator didalam penanganan mesin berbeda-

beda. 
b. Kepekaan operator terhadap penyimpangan berat produk kurang. 

Kedua permasalahan tersebut sebenarnya masih berkaitan dengan faktor 
metode yang digunakan, sehingga perbaikan pada faktor metode akan ber 
pengaruh juga pada faktor manusianya. 

5. Kemasan 
Berat kemasan yang berbeda-beda dapat menyebabkan variasi berat 
produk pada saat penimbangan.  

Setelah dilakukan pengamatan dilapangan ternyata permasalahan yang paling 
dominan adalah terletak pada kerusakan piston, dimana dalam prosesnya akan 
mempengaruhi cara kerja nozzle. 

Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah mencegah timbulnya masalah 
yang sama. Langkah ini sangat perlu untuk menghindari terjadinya masalah yang 
serupa. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun standarisasi untuk sistem 
perbaikan yang baru dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan 
supaya mengenal hasil perbaikan tersebut. 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1    Kesimpulan 

Dari hasil kerja praktik yang dilaksanakan di Margarine plant PT. SMART 
Tbk Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. Sistem produksi yang diterapkan oleh Margarine plant PT. SMART Tbk 

dalam membuat margarin dan shortening adalah Sistem Produksi Intermitten 
(Intermitten Job), dengan combination layout dan pola aliran bahan 
berdasarkan garis-garis patah atau zig-zag. 

2. Bahan baku utama yang dipakai dalam membuat margarin dan shortening 
yaitu produk hasil pengolahan minyak sawit dan minyak kelapa yang diolah 
sendiri oleh perusahaan. PT. SMART Tbk mendapatkannya dari Kalimantan 
dan Sumatra. 

3. Berbagai macam alat dan mesin yang digunakan adalah crane, pompa dan 
conveyor sebagai alat angkut bahan, tangki sebagai penampung dan pengolah 
bahan, plate heat exchanger, mesin piston, A1 – A2 machine, Rpm (pin) 
machine sebagai pemroses bahan-bahan pembuat margarin, filling machine, 
mesin karton, mesin plastik dan sealing machine sebagai alat pengemas 
produk. 

4. Dalam melaksanakan kegiatan produksinya pada tahun 2008, margarine plant 
PT. SMART Tbk. menggunakan tenaga kerja sebanyak 95 orang yang terdiri 
dari karyawan tetap,  dan karyawan harian, dan karyawan borongan. 

5. Tahap-tahap pengolahan minyak sawit dan kelapa sampai menjadi Margarin 
dan shortening di PT. SMART Tbk. Surabaya meliputi: 
1. Pembuatan air garam pada bagian pembuatan air garam. 
2. Pencampuran bahan baku minyak dan penambahan antioksidan pada 

bagian raw material. 
3. Pengemulsian sebagian bahan pada bagian emulsifier. 
4. Proses pemasakan produk pada bagian proses produksi margarin. 
5. Proses pengemasan produk pada bagian packaging. 

6. Interaksi manusia dan mesin dalam perusahaan ini meliputi kerjasama antara 
pekerja yang bekerja 8 jam per hari dalam 6 hari per minggu dengan 
penanganan-penanganan dan perawatan terhadap mesin, peralatan, 
perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang biasa digunakan dalam 
melaksanakan kegiatan proses. 

7. Output atau produk yang dihasilkan oleh Margarine plant PT. SMART Tbk. 
ada 2 jenis, yaitu produk utama dan  produk sampingan, produk utama dari 
Margarine plant PT. SMART Tbk adalah Margarin dan shortening, 
sedangkan produk sampingan  margarine plant adalah remelt. Remelt dibagi 
menjadi dua, yaitu waste oil, minyak akibat loss production yang dialirkan ke 
tanki P7 dan P8 sebagai minyak curah dan minyak yang dapat diproses ulang. 

8. Berdasarkan hasil pengamatan di Margarine plant PT. SMART Tbk. 
Surabaya dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian proses sangat 
penting untuk menganalisa hasil proses awal hingga akhir, dimana hasil 
analisa tersebut merupakan kendali terhadap proses yang sedang berlangsung 
agar dapat dicapai hasil yang diharapkan. 
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6.2    Saran 

Saran yang yang dapat disampaikan dari laporan praktik kerja lapangan ini 
adalah: 
1. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi disarankan lebih mengefisiensi 

dan mengefektivitaskan organisasi dengan selalu meningkatkan kualitas SDM 
dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. 

2. Untuk mengurangi besarnya variasi proses sebaiknya memperbaiki keadaan 
filling machine guna mereduksi sebaran variasi dalam proses aktual. 

3. PT. SMART Tbk hendaknya memmperbaiki pengawasan atas sistem 
produksi, khususnya pencapaian target pada berat produk yang dilakukan 
selama ini. Hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan kepekaan operator 
terhadap penyimpangan berat produk. Dengan metode SPC, sebagai 
pengendalian produksi yang baik, perusahaan diharapkan mampu menerapkan 
metode tersebut dengan baik dalam pengawasan atas sistem produksi sehingga 
akan didapatkan berat produk yang sesuai dengan batas spesifikasi dan 
kemampuan proses yang optimum. 
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