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1   PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi pada 

sektor pertanian. Wilayah Indonesia yang luas tersebar di berbagai wilayah dan 

kondisi tanahnya yang subur dapat dikembangkan untuk memajukan pertanian 

Indonesia. Perkebunan merupakan sub sektor pertanian. Salah satu komoditi 

pekebunan yang sangat berpeluang untuk meningkatkan perekonomian adalah 

kelapa sawit. Kelapa sawit (Elaeis guineensis) merupakan tanaman yang dapat 

menghasilkan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan inti kelapa sawit (kernel). 

Perkebunan kelapa sawit saat ini tersebar hampir di seluruh wilayah di 

Indonesia. Pertumbuhan akan luas areal dan produksi kelapa sawit dari tahun ke 

tahun terus menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2014, luas areal kelapa 

sawit di Indonesia sudah mencapai 10.956.231 Ha dan produksi sebesar 

29.344.479 Ton (Direktorat Jendral Perkebunan, 2014). Perkebunan kelapa sawit 

Indonesia meningkat dari sekitar 300 ribu Ha pada tahun 1980 menjadi sekitar 10 

juta Ha pada tahun 2014 (Gambar 1). Sedangkan produksi CPO meningkat dari 

sekitar 700 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 29 juta ton pada tahun 2014 

(Gambar 2). 

 
Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan (2014) 

Gambar 1 Perkembangan Luas Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 1980-2014  

 
Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan (2014) 

Gambar 2 Perkembangan Produksi CPO Indonesia 1980-2014  
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Industri pengolahan kelapa sawit tidak akan terlepas dari tandan buah 

segar (TBS) sebagai bahan baku, Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil 

(PKO) sebagai hasil olahannya. Mutu CPO sangat tergantung pada kondisi TBS 

yang masuk ke pabrik. Pabrik tidak dapat menghasilkan minyak yang mutunya 

baik tanpa ada bahan baku TBS yang baik pula. Untuk mendapatkan produk mutu 

akhir yang baik diperlukan pengendalian mutu yang baik. 

Standar mutu merupakan hal yang terpenting untuk menentukan minyak 

kelapa sawit yang bermutu baik. Mutu minyak kelapa sawit yang baik harus 

mempunyai beberapa faktor yang menentukan standar mutunya, seperti 

kandungan air, kandungan kotoran, maupun kandungan asam lemak bebasnya 

(Ketaren 2008). 

Asam lemak bebas (ALB) merupakan parameter awal yang menentukan 

mutu CPO. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi akan menghasilkan bau 

tengik dan rasa yang tidak enak. Asam lemak bebas juga dapat menyebabkan 

warna gelap pada minyak (lemak) dan proses pengkaratan logam. Kerusakan 

lemak dan minyak menurunkan nilai gizi serta menyebabkan penyimpangan rasa 

dan bau pada lemak yang bersangkutan. Setiap jenis kerusakan lemak pada 

pokoknya disebabkan oleh suatu perubahan kimia tertentu yang dipercepat oleh 

faktor-faktor lain (Winarno 1995). 

Kadar air pada CPO merupakan penentu parameter standar lain. Semakin 

banyak kandungan air pada CPO maka akan mempercepat hidrolisa trigliserida, 

memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan mikroba, mempengaruhi 

densitas CPO dan merangsang reaksi kontaminasi lain seperti logam. Semakin 

banyak kandungan air dan tercapainya kondisi optimum reaktif enzim maka 

semakin tinggi juga kandungan asam lemak bebas pada CPO. Oleh karena itu, 

kadar air pada CPO harus diusahakan sesuai dengan standar (Siahaan 2008). 

Kadar kotoran pada CPO perlu dikendalikan untuk menekan jumlah 

mikroba yang terkandung pada CPO. Pengaruh mikroba dapat mempercepat 

naiknya ALB. Bahkan, jika TBS terkontaminasi mikroba, selain hidrolisa juga 

terjadi oksidasi trigliserida. Akibatnya, asam lemak bebas minyak akan naik, 

berbau tengik dan menurunkan nilai kejernihannya. Kerusakan yang dapat 

ditimbulkan oleh mikroba antara lain produksi asam lemak bebas, bau sabun, bau 

tengik, dan perubahan warna minyak (Pahan 2006). Untuk menghindari kondisi 

ini, maka diperlukan pengendalian mutu yang efisien, efektif dan benar. 

Pengendalian mutu merupakan taktik dan strategi perusahaan dalam 

persaingan global dengan produk perusahaan lain. Menurut Purnomo (2004), 

pengendalian mutu merupakan aktivitas pengendalian proses untuk mengukur 

ciri-ciri kualitas produk, membandingkannnya dengan spesifikasi dan mengambil 

tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan antara penampilan yang 

sebenarnya dengan yang distandarkan. Mutu menjadi faktor dasar keputusan 

dalam memilih produk. Bila konsumen merasa produk tertentu jauh lebih baik 

mutunya dari produk pesaing, maka konsumen memutuskan untuk membeli 

produk tersebut. Tuntutan konsumen yang senantiasa berubah inilah yang perlu 

direspon perusahaan. Oleh karena itu perusahaan haruslah menerapkan 

pengendalian mutu dalam pembuatan produk. 

Menurut Christian (2013), perusahaan yang sukses dan mampu bertahan 

pasti memiliki program pengendalian mutu yang baik. Pengendalian mutu sangat 

penting bagi suatu perusahaan, karena dapat memproduksi produk yang 
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berkualitas dan dapat meningkatkan penjualan. Kesadaran produsen terhadap 

mutu produk yang dihasilkan dan harus dinyatakan dalam bentuk riil, agar produk 

yang dihasilkan tidak hanya dipercaya oleh konsumen tetapi juga berakibat luas 

yaitu kemampuan meningkatkan daya saing serta profitabilitas, sehingga 

perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang. 

Seiring dengan perkembangan industri yang menuntut produsen untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas, maka diperlukan manajemen mutu yang 

baik. Menurut Herjanto (2003), mutu merupakan suatu faktor yang sangat 

penting, menentukan keberhasilan suatu produk menembus pasaran. Produk yang 

bermutu akan memiliki daya saing yang besar dan tingkat penerimaan yang 

tinggi. Mutu menjadi salah satu tolak ukur perusahaan, yang menjadi perhatian 

semua pihak dalam perusahaan. Pengendalian mutu tidak hanya dilakukan pada 

bagian produksi tetapi juga dilakukan pada semua kegiatan operasi perusahaan. 

Kegiatan pengendalian mutu telah berkembang menjadi suatu manajemen mutu, 

yang melibatkan semua unsur operasi perusahaan (Mizuno 1994). 

Mutu produk akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen dan 

laba perusahaan. Mutu akan memberikan dampak yang begitu besar dalam 

pemasaran dan tingkat penjualan produk, karena mutu merupakan salah satu hal 

yang penting untuk mendapatkan perhatian khusus oleh suatu perusahaan. Hal 

inilah yang melatarbelakangi pentingnya sistem pengendalian mutu yang efektif 

dan efisisen sehingga perusahaan dapat mereduksi biaya produksi dan 

meningkatkan pendapatan bagi industri tersebut (Manggala 2005). 

 

Perumusan Masalah 

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) adalah 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang 

usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan pembudidayaan tanaman, 

pengolahan dan penjualan produk kelapa sawit dan teh berikut turunannya dengan 

total luas kebun ± 175 ribu hektar yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera 

Utara. 

Komoditi kelapa sawit merupakan segmen usaha utama perusahaan 

dimana luas areal komoditi kelapa sawit mencapai 78% dari keseluruhan areal 

konsesi yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian penjualan produk kelapa 

sawit merupakan sumber terbesar pendapatan perusahaan dengan mencapai 96% 

dari total nilai penjualan. Dengan produk utama PTPN IV yaitu minyak kelapa 

sawit (Crude Palm Oil – CPO), maka PTPN IV menetapkan sasaran usaha, yaitu 

menjaga dan mempertahankan mutu produk yang dijual sesuai permintaan 

konsumen dan mengutamakan kepuasan konsumen. PTPN IV juga menetapkan 

strategi usaha yang akan dilakukan, yaitu meningkatkan produktifitas dan efisiensi 

melalui penerapan praktek-praktek bisnis terbaik mencakup baku teknis, 

manajemen dan sistem kerja dan juga melaksanakan proses bisnis dengan 

berdasar pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bah Jambi merupakan salah satu PKS yang 

dimiliki PTPN IV dengan kapasitas terbesar, yaitu 60 ton. PKS Bah Jambi mulai 

beroperasi pada tahun 1967 dengan kapasitas awal 30 ton TBS per jam, yang 

kemudian ditingkatkan pada tahun 1972 menjadi 50 ton TBS per jam. Pada 1998 

dilaksanakan pembenahan tata letak, tata ruang serta penyempurnaan mesin-mesin 

pabrik kelapa sawit dari kapasitas 50 ton TBS per jam menjadi 60 ton TBS per 
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jam. PKS Bah Jambi mengolah buah kelapa sawit menjadi CPO yang merupakan 

bahan setengah jadi yang selanjutnya dikirim ke PT. SAN Belawan. 

PKS Bah Jambi mengalami beberapa kendala dalam rangka pemenuhan 

standar mutu produk utamanya, yaitu CPO. Dari standar mutu produk akhir CPO 

yang diproduksi, seperti kadar Asam Lemak Bebas (ALB), sering kali melebihi 

standar mutu yang telah ditetapkan oleh pelanggan walaupun perusahaan telah 

menerapkan sistem pengendalian mutu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

klaim terhadap produk CPO PKS Bah Jambi oleh perusahaan 

penampung/penimbun minyak kelapa sawit yaitu PT. Sarana Agro Nusantara (PT. 

SAN). Tabel pengiriman dan penerimaan CPO Bah Jambi dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

Dari Lampiran 1, dapat dilihat bahwa terdapat dua kali penerimaan CPO 

dengan kadar ALB yang berada diatas standar mutu yang ditetapkan pelanggan 

sebesar 4,5%. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2014 dengan 

hasil analisa kadar ALB sebesar 4,63% dan 4,53%. Jumlah CPO yang melebihi 

standar mutu adalah sebesar 38790 kg dengan rincian CPO dengan kadar ALB 

4,63% seberat 18870 kg dan CPO dengan kadar ALB 4,53% seberat 19920 kg.  

Berdasarkan kejadian tersebut, PT. SAN melakukan klaim terhadap 38790 

kg produk CPO PKS Bah Jambi dikarenakan mutu kadar ALB melebihi standar 

mutu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kejadian tersebut, tentu saja 

sangat merugikan perusahaan, dan jika tidak segera dilakukan tindakan perbaikan 

dan juga tindakan pencegahan yang efektif, efisien serta berkelanjutan, maka 

perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Berdasarkan latar 

belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektifitas penerapan pengendalian mutu di PKS Bah Jambi 

untuk mencapai standar mutu CPO yang diinginkan pembeli/pelanggan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mutu produk CPO pada rantai 

nilai industri pengolahan kelapa sawit di PKS Bah Jambi? 

3. Bagaimana sistem peningkatan dan pengendalian mutu CPO yang 

dilakukan PKS Bah Jambi untuk mencapai standar mutu CPO yang 

ditetapkan pembeli/pelanggan? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis efektivitas penerapan manajemen pengendalian mutu di PKS 

Bah Jambi untuk mencapai standar mutu CPO yang digunakan 

pembeli/pelanggan. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mutu CPO pada rantai 

nilai industri pengolahan kelapa sawit di PKS Bah Jambi. 

3. Merumuskan sistem peningkatan dan pengendalian mutu CPO yang 

dilakukan PKS Bah Jambi untuk mencapai standar mutu CPO yang 

ditetapkan oleh pembeli/pelanggan. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa secara umum diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pengendalian mutu.  

2. Bagi institusi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran 

kepada organisasi dalam hal pengendalian mutu terpadu yang efektif untuk 

meningkatkan daya saing mutu produk CPO. 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam 

penelitian pengendalian mutu lebih lanjut. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi pada rantai nilai industri pengolahan kelapa 

sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah 

Jambi dan Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera 

Utara, mulai dari bahan baku tandan buah segar (TBS) masuk ke PKS hingga 

menjadi produk CPO. 

 

 

 

2   TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu kumpulan yang kompleks dan saling berinteraksi 

apabila mereka menjadi satu kesatuan. O’Brien dan Marakas (2008) berpendapat 

bahwa sistem di definisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling terkait, 

dengan batas jelas, bekerja bersama untuk mencapai tujuan dengan menerima 

input dan menghasilkan output dalam proses transformasi terorganisir. 

Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan 

komponen kompleks dengan unsur tertentu yang dapat menerima input menjadi 

output untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Bagian-bagian komponen dari 

suatu sistem dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : O’Brien dan Marakas (2008) 

Gambar 3 Bagian-bagian Komponen dari Suatu Sistem. 

Karakteristik sebuah sistem adalah terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berkaitan dan beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem bukanlah 

Tujuan 

Mekanisme Pengendalian 

Masukan Transformasi Keluaran 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




