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Industri rokok mempunyai peran yang cukup menentukan dalam 
perekonomian nasional. Kontribusi ekonorni dari sektor ini dapat dilihat dari 
peranannya menyumbang kas negara melalui cukai, pajak, maupun devisa yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun. 

Saat ini, industri rokok di Indonesia terdiri dari 106 perusahaan industri 
Sigaret Kretek Tangan (SKT), 210 perusahaan industri Sigaret Kretek Mesin (SKM) 
dan 10 perusahaan industri Sigaret Putih Mesin (SPM). 

Untuk tetap dapat bersaing, salah satu faktor penting yang hams diperhatikan 
oleh PT. Menara Kartika Buana sebagai salah satu pemsahaan rokok yang ada di 
Indonesia adalah masalah kualitas rokok. Salah satu cara untuk menjaga kualitas 
rokok di PT. Menara Kartika Buana adalah mengurangi produk cacat yaitu kesusutan 
batangan rokok yang terjadi pada saat proses produksi. 

Untuk menjaga kualitas rokok yang dihasilkan maka diperlukan suatu sistem 
pengendalian kualitas yang baik sehingga rokok yang dihasilkan dapat memenuhi 
standar kualitas yang .ditetapkan perusahaan dan proses produksi dapat berjalan 
dengan efisien. Oleh karena itu maka permasalahan pengendalian kualitas yang ada 
dirumuskan sebagai berikut : (1). Berapa besar kesusutan batangan rokok yang terjadi 
pada saat proses produksi, (2). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 
kesusutan batangan rokok pada proses produksi, dan (3). Upaya apa saja yang dapat 
dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kesusutan batangan rokok yang terjadi 
dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku pada saat proses produksi. 

Tujuan tesis ini adalah : (1). Mengetahui besarnya kesusutan batangan rokok 
yang terjadi dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya penumnan kualitas 
yaitu berupa kesusutan batangan rokok, (2). Memberikan alternatif perbaikan yang 
dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah atau mengurangi kesusutan batangan 
rokok yang terjadi dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. 

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah studi kasus dan analisis yang 
digunakan adalah analisis Pengendalian Proses Statistikal (Statistical Process 
Control) yaitu menggunakan analisis Diagram Pareto dimana digunakan untuk 
mencari dan mengetahui jumlah kesusutan batangan rokok akibat dari kesusutan 
bahan pada mesin making, Diagram Sebab Akibat untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya kesusutan batangan rokok pada mesin making, dan analisis Bagan Kendali 
Kualitas (Control Chart) untuk mengetahui apakah proses produksi batangan rokok 
pada mesin making terkendali atau tidak. Data yang digunakan mempakan data 
kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapat dari data produksi 
dan kesusutan dari bulan Agustus 2002 sampai dengan Januari 2003 dan data catatan 
kualitas produksi bulan Januari 2003. Data kualitatif bempa proses produksi, struktur 



organisasi dan data lainnya. Semua data diperoleh dari hasil pengamatan langsung 
dan wawancara maupun administrasi perusahaan. Selain itu untuk mendukung 
penganalisaan, juga dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 62 responden. 

Dari hasil perhitungan melalui Diagram Pareto dapat diketahui bahwa 
penyebab paling besar dari kesusutan batangan rokok pada mesin making disebabkan 
oleh kesusutan bahan bobine sebesar 42.7% dari total kesusutan batangan rokok, 
kemudian disusul oleh kesusutan bahan filter sebanyak 33,6%, dan kemudian oleh 
bahan tipping sebesar 23,7%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui 
bahwa semua kesusutan bahan mempunyai andil dalam kesusutan batangan rokok 
pada mesin making. 

Dari hasil analisis Diagram Sebab Akibat dapat diketahui tingginya kesusutan 
batang rokok yang terjadi secara garis besar disebabkan oleh 4 faktor, yaitu : (1). 
Tenaga kerja, (2). Bahan baku, (3). peralatadmesin, dan (4). Metode kerja. Dengan 
diketahuinya penyebab kesusutan batangan rokok maka dapat diberikan alternatif 
kebijakan strategis pengendalian kualitas untuk jangka panjang sehingga diharapkan 
jumlah kesusutan batangan rokok dapat diminimalisasi. Alternatif kebijakan strategis 
yang diberikan adalah : (1). Membangun sistem pengembangan SDM dan 
Manajemen yang lebih baik, (2). Pengendalian Bahan Baku, (3). Perencanaan jangka 
panjang berupa penggantian mesin, (4). Pelaksanaan Quality Control pada setiap 
bagian produksi, (5). Penggunaan teknik statistikal dalam pengendalian kualitas 
produk, dan (6). Didukung oleh sistem dokumentasi dan komputerisasi. Selain itu 
juga diberikan alternatif tindakan aktual yang dapat diambil sesuai dengan faktor- 
faktor penyebab primer. Untuk faktor tenaga kerja, tindakan aktual yang dapat 
diambil adalah : (1). Mengadakan pelatihan quality control secara berkala dan teratur 
yang melibatkan seluruh karyawan, (2). Menerapkan sistem rolling karyawan, (3). 
Memberikan bonus bagi karyawan yang berprestasi, (4). Meninjau ulang sistem 
target. Untuk faktor bahan baku, tindakan aktual yang dapat diambil adalah : (1). 
Membuat sistem pengendalian kualitas bahan baku secara teratur dan kontinu, (3). 
Menjalin kerjasama yang harmonis antar bagian proses produksi, (4). Memperbaiki 
sistem penyimpanan bahan baku. Untuk faktor peralatadmesin, tindakan aktual yang 
dapat diambil adalah : (1). Menambah tenaga mekanik, (2). Membuat lembar kontrol 
tiap mesin, (3). Melakukan peremajaan terhadap mesin, (4). Mencari solusi lain bagi 
pengadaan suku cadang. Untuk faktor metode kerja, tindakan aktual yang dapat 
diambil adalah : (1). Menambah tenaga kerja pada bagian Quality Control, (2). 
Membuat buku pedoman kerja dan kualitas, (3). Meninjau sistem target yang selama 
ini dijalankan, (4). Penempatan slogan-slogan yang berkaitan dengan kualitas pada 
tempat-tempat strategis. 

Dan hasil analisis Bagan Kendali Kualitas dapat diketahui bahwa batangan 
rokok yang dihasilkan oleh mesin making masih dalam batas kendali. Hal ini dapat 
dilihat dari beberapa mesin dimana 100% prduk yang dihasilkan berada dalam batas 
kendali. 

Dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : (1) Untuk kesusutan 
batangan rokok pada mesin making paling banyak disebabkan oleh kesusutan bahan 
bobine, kemudian bahan filter dan bahan tipping. (2). Faktor tenaga kerja, bahan 
baku, peralatadmesin dan metode kerja menjadi variasi penyebab khusus terjadinya 



kesusutan batangan rokok. (3). Pada umumnya produksi batang rokok pada 7 mesin 
yang ada masih dalam keadaan terkendali. Untuk itu maka saran yang dapat diberikan 
adalah : (1). Manajemen mengadakan pelatihan dan pertemuan mengenai manajemen 
kualitas untuk meningkatkan ketrampilan dan wawasan dari karyawan. (2). Penerapan 
SPC sebagai alat pengendalian kualitas yang berkesinambungan terhadap proses 
produksi yang dimulai dari awal penerimaan bahan baku sampai menjadi produk jadi. 
(3). Mempertimbangkan penggantian terhadap mesin yang sering rusak karena umur 
mesin sudah tua dan suku cadang asli susah di~eroleh. 4 .  Perlunva - . , . 
mempertimbangkan dilakukan brenchmarking terhadap perusahaan sejenis sehingga 
perusahaan dapat mengukur kekuatan selama ini. (5). Penelitian lebih laniut pada 
topik yang s&a bisa difokuskan pada penelitian obyek lain yaitu rokok sigaGt kretek 
tangan yang juga diproduksi di perusahaan. 
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