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BAB I PENDAHULUAN  

 
1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik 

kekayaan hayati maupun kekayaan non hayati. Negara dengan potensi 

keanekaragaman kekayaan alam hayati dan non hayati tersebut, menjadikan 

negara Indonesia dikenal dengan banyak julukan, seperti : negara agraris, 

negara megabiodiversitas, dan paru-paru dunia. Secara astronomis Indonesia 

terletak pada garis 6o LU - 11o LS dan 95o BT – 141o BT. Artinya, Indonesia 

terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. 

Kawasan beriklim tropis akan selalu di sinari matahari sepanjang tahun, 

sehingga biasanya negara dengan iklim tropis hanya mempunyai dua musim 

dalam setahun, yaitu : musim panas (kemarau), dan musim hujan 

(penghujan). Curah hujan tinggi dan penyinaran matahari yang cukup 

menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur dan dianugerahi dengan 

keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Dengan kesuburan 

tanahnya, tidak heran jika banyak dari masyarakat Indonesia menjadikan 

pertanian dan perkebunan sebagai salah satu mata pencaharian mereka. 

Bahkan, salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia merupkan hasil 

penjualan dari bidang perkebunan, yaitu ekspor minyak kelapa sawit. 

“Tanaman perkebunan yang berhasil menjadi salah satu penyumbang 

devisa negara adalah ekspor minyak kelapa sawit. Total ekspor minyak 

kelapa sawit empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, kecuali 

pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Peningkatan tersebut berkisar 

antara 2,07 sampai dengan 19,45 persen per tahun, sedangkan pada tahun 

2016 mengalami penurunan sebesar 13,96 persen dibanding tahun 2015. Pada 

tahun 2014 total volume ekspor mencapai 24,37 juta ton dengan total nilai 

sebesar US$ 19,01 miliar, meningkat menjadi 29,67 juta ton pada tahun 2018 
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dengan total nilai sebesar US$ 18,23 miliar.” (Badan Statistik Kelapa Sawit 

Indonesia, 2018). 

Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati 

edibel yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit, umumnya 

dari spesies Elaeis guineensis dan sedikit dari spesies Elaeis oleifera dan 

Attalea maripa. (Reeves,1979 dalam wikipedia.org). Spesies sawit yang biasa 

dibudidayakan oleh masyarakat maupun perkebunan komersial ada dua jenis 

spesies yaitu, Elaeis Guineensis dan Elaeis Oleifera. Elaesis Guineensis 

memiliki tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada spesies lain, 

sedangkan elaesis oleifera dibudidayakan hanya sebagai penambah sumber 

genetik. “Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan beta- 

karoten yang tinggi. Minyak sawit mengandung 41% lemak jenuh, minyak 

inti sawit 81%, dan minyak kelapa 86%” (Harold McGee, 2004). 

Capaian hasil produksi (minyak kelapa sawit/Crude Palm Oil (CPO)) 

yang maksimal, perlu adanya manajemen produksi yang baik. “Manajemen 

produksi adalah suatu ilmu yang membahas secara komperhensif bagaimana 

pihak manajemen produksi perusahaan mempergunakan ilmu dan seni yang 

dimiliki dengan mengerahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai 

suatu hasil produksi yang diinginkan” (Irham Fahmi, 2012). 

Manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan 

nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output 

(Heizer dan Render, 2011). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

produksi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menambah 

nilai guna suatu barang maupun jasa yang dihasilkan dengan cara 

memanfaatkan tiga tahapan produksi secara umum, yaitu : Input, proses, 

Output. Sehingga pada proses akhir, penentuan kualitas hasil akhir barang 

atau jasa ditentukan oleh input-input yang berkualitas, dan proses pengolahan 

yang terbaik. 
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Adapun dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, beberapa 

tujuan yang ingin dicapai meliputi : 

a. Mengetahui Klasifikasi tandan buah segar (TBS) yang layak 

diolah dan yang tidak layak diolah serta mengetahui produk- 

produk turunan dari tandan buah segar (TBS) setelah melalui 

proses pengolahan. 

b. Memahami bagaimana perencanaan manajemen pengolahan 

tandan buah segar (TBS) di pabrik pengolahan kelapa sawit 

(PPKS) PT Candi Artha. 

c. Memperoleh gambaran umum mengenai manajemen 

pengolahan secara aktual serta melakukan kegiatan lebih lanjut 

tentang manajemen pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

PT Candi Artha 

1.2.2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata 

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman 

praktis/kerja tentang pelaksanaan manajemen pengolahan tandan 

buah segar (TBS) secara menyeluruh pada objek Praktik kerja nyata 

(PKN). 

1.2.3 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa, berpikir kritis dan dapat membandingkan serta 

tanggap dalam menghadapi kondisi yang berbeda antara teori 

yang dipelajari dibangku perkuliahan dengan aktualisasi yang 

terjadi di lapangan (praktik). Memberoleh wawasan, pengetahuan 

serta pengalaman yang akan menjadi bekal dalam menghadapi 

dunia kerja sesungguhnya. 

b. Bagi Universitas Jember, sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir studi Diploma III Manajemen 
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Perusahaan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

c. Bagi Instansi yang bersangkutan, penelitian ini dapat menjadi 

acuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

dan menjadi salah satu kesempatan mendapatkan pekerja yang 

potensial pada saat dibutuhkan. 

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilakukan di Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit (PPKS) PT Candi Artha yang terletak di Dusun Batu 

Brajang RT 004/RW 002, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, 

Kalimantan Selatan. Jangka waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang 

dilaksanakan selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 s/d 

06 April 2020. 

Jam kerja yang berlaku di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) 

PT Candi Artha : 

Tabel 1.1 Jam Kerja Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi Artha 
 

Hari Jam Kerja 

Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WITA 

Jum’at 08.00 – 12.00 WITA 

14.00 – 16.00 WITA 

Sabtu 08.00 – 13.00 WITA 

Sumber : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi Artha 

1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

akan sesuai dengan jadwal kerja Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi 

Artha selama 3 bulan sesuai dengan waktu yang telah diajukan 

sebelumnya, yaitu mulai pada tanggal 06 januari s/d 06 April tahun 2020. 
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Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan PKN di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi Artha 
 

 
 

No. 

 
 

Kegiatan 

Bulan 

Januari Februari Maret April 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Konfirmasi penerimaan 

magang oleh personalia dan 
manager 

 

X 
               

2 Pengenalan lapangan 

magang oleh mentor 

lapangan 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
   

3 Konsultasi judul laporan 

dan penetapan magang 
dengan manager 

  

X 
  

X 
            

4 Penempatan di stasiun 

timbangan (weight bridge) 

 X               

5 Penempatan di stasiun 

grading 

  X              

6 Penempatan di stasiun 

loading ramp 

  X X             

7 Masuk dalam kegiatan 

Proses 

    X X X X X X X X X    

8 Mempelajari manajemen 

proses 

    X X X X X X X X X    

9 Penyusunan Laporan  X X X X X X X X X X X X X X X 

10 Konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing 

X X X X   X X  X   X X X X 

Sumber : PKS PT Candi Artha 
 

 
 

5 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi Manajemen 

Manajemen dapat dikatakan sebagai suatu seni dalam menyelesaikan 

pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen mencakup 

kemampuan merencanakan, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan 

keputusan mengenai unsur manusia dengan cara pendekatan-pendekatan 

tertentu. 

Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai “sebuah 

proses perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan 

sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti 

bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien 

berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan 

sesuai dengan jadwal”. 

Menurut George R. Terry. Principles of Management dalam sukarna 

(2011) “Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan- 

tindakan seperti : perencanan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber- 

sumber lain.” 

Menurut A.F. Stoner dalam Handoko (2002 : 8) definisi manajemen adalah 

: “Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha- 

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 

2.1.1. Pentingnya Manajemen 

Pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulkan sebuah 

sistem organisasi yang di anggap sebagai kerangka yang masih dapat 

menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain “ 

tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan kelompok orang 

yang berbeda, mempertemukan berbagai macam kepentingan- 

kepentingan, dan memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki ke 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

 

 

 

 

 

 

tujuan dan arah yang sama. Manajemen akan selalu ada dan sangat 

penting untuk mengatur semua kegiatan yang terjadi di masyarakat. 

Dengan manajemen yang baik, maka pembianaan kerjasama akan 

serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga 

tujuan akan secara optimal tercapai. 

Pada dasarnya manajemen itu penting sebab : 

a. Pekerjaan itu berat dan sulit apabila dikerjakan seorang diri, sehingga 

perlu adanya kerja tim dan pembagian kerja, tugas, serta tanggung 

jawab dalam pelaksanaannya. 

b. Manajemen yang baik mampu memaksimalkan semua potensi yang 

telah dimiliki 

c. Manajemen yang baik akan menekan pengeluaran 

d. Manajemen berperan penting dalam kemajuan dan pertumbuhan 

perusahaan. 

e. Manajemen merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan. 

f. Manajemen merupakan sebuah pedoman, baik pikiran dan tindakan. 

 
2.2 Manajemen Produksi 

Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi menurut Sofjan Assauri 

(2008:12), mengatakan bahwa: “Manajemen Produksi dan Operasi yaitu 

kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber 

daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya 

dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang atau jausa” 

“Manajemen produksi adalah suatu ilmu yang membahas secara 

komperhensif bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan 

mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengerahkan dan 

mengatur orang-orang untuk mencapai suatu hasil produksi yang diinginkan” 

(Irham Fahmi, 2012). 

“Manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan 

nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output” 

(Heizer dan Render, 2011). 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

produksi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menambah 

nilai guna suatu barang maupun jasa yang dihasilkan dengan cara 

memanfaatkan tiga tahapan produksi secara umum, yaitu : Input, proses, 

Output. Sehingga pada proses akhir, penentuan kualitas hasil akhir barang atau 

jasa ditentukan oleh input-input yang berkualitas, dan proses pengolahan yang 

terbaik pula. 

2.2.1. Ruang Lingkup Manajemen Produksi dan Operasi 

Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi menut Sofjan 

Assauri (2008) : 

a. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (product), 

kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup 

bidang yang luas, dimulai dari penganalisaan dan penetapan 

keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, 

yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang, serta 

keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan 

kegiatan produksi dan pengoprasiannya. 

b. Seleksi dan perancangan proses dan peralatan, setelah produk 

didesain maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan 

usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses 

yang akan dipergunakan serta peralatannya. Kegiatan harus dimulai 

dari penyelesaian dan pemeliharaan akan jenis proses yang akan 

dipergunakan, yang tidak terlepas dengan produk yang akan 

dihasilkan. 

c. Pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produk, kelancaran 

produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan masukan (input), 

serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau 

supply produk yang dihasilkan berupa barang jadi dan jasa kepasar. 

Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran maka sangat penting 
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peranan dari pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit 

produksinya. 

d. Rancangan tata letak (layout) dan arus kerja atau proses, kelancaran 

dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu 

faktor yang terpenting didalam perusahaan atau unit produksi, yaitu 

rancangan tata letak (layout) dan arus kerja atau proses, rancangan 

tata letak harus mempertimbankan berbagai factor antara lain 

adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan 

dalam proses, kemungkinan kerusakam yang terjadi karena 

pergerakan proses akan meminimalisasi biaya yang timbul dari 

pergerakan dalam proses atau material handling. 

e. Rancangan tugas perusahaan, rancangan tugas pekerjaan 

merupakan bagian yang integral dari rancangan sistem. Dalam 

melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja 

disusun, karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas 

perkerjaan, merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya 

dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi 

organisasi tersebut. 

f. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas, rancangan 

sistem produksi dan operasi harus disusun dengan landasan strategi 

produksi operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi 

produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan 

tujuan dari produksi dan operasi, serta misi dan kebijakan- 

kebijakan dasar atau kunci untuk lima bidang yaitu proses, 

kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. 

2.2.2. Pengoperasian Sistem Produksi 

Dalam melakukan proses produksi tentu terdapat mekanisme 

atau sistem produksi yang akan dilalui, menurut Sofjan Assauri 

(2008) pengoperasian sistem produksi meliputi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana produksi dan operasi 
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Kegiatan pengoprasian sistem produksi dan operasi harus 

dimulai dengan penyusunan rencana produksi dan operasi. 

Dalam rencana produksi dan operasi harus tercakup penetapan 

target produksi, scheduling, routing, dispatching, dan follow-up. 

Perencanaan kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan 

awal dalam pengoprasian system produksi dan operasi. 

b. Perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan 

bahan. 

Kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat 

ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan atau masukan 

yang dibutuhkan bagi produksi dan operasi tersebut. Kelancaran 

tersedianya bahan atau masukan bagi produksi dan operasi 

ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan serta rencana 

dan pengendalian persediaan yang dilakukan. 

c. Pemeliharaan atau perawatan (maintenance) mesin dan 

peralatan. 

Mesin dan peralatan dipergunakan dalam proses produksi 

dan operasi harus selalu terjamin tetap tersedia untuk dapat 

digunakan, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan 

atau perawatan. 

d. Pengendalian mutu 

Terjaminnya hasil atau keluaran dari proses produksi dan 

operasi menentukan keberhasilan dan pengoprasian system 

produksi dan operasi. Dalam hal ini maka perlu di pelajari 

kegiatan pengendalian mutu antara lain adalah maksud dan 

tujuan kegiatan pengendalian mutu. 

e. Manajemen Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia) 

Pelaksanaan pengoprasian sistem produksi dan operasi 

ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja 

atau sumber daya manusia akan mencakup pengelolaan tenaga 
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kerja dalam produksi dan operasi, desain tugas dan pekerjaan, 

dan pengukuran kerja (Work Measurement). 

2.2.3. Fungsi Manajemen Produksi 

Fungsi utama manajemen produksi adalah untuk melakukan 

pengolahan, perencanaan, jasa penunjang dan pengawasan yang 

berhubungan denngan proses produksi terhadap segala macam 

sumber daya yang ada (input) untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Sofjan Assauri (2004 : 22) fungsi manajemen produksi 

terdiri atas empat fungsi, yaitu : 

1. Proses pengolahan, merupakan teknik yang digunakan 

untuk pengolahan masukan sumber daya (input). 

2. Jasa-jasa penunjang, adalah sarana yang berupa 

pengorganisasian yang diperlukan untuk penetapan dan 

metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Perencanaan, adalah keterkaitan, pengorganisasian dari 

kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam suatu dasar 

waktu atau periode tertentu. 

4. Pengendalian atau pengawasan, adalah fungsi yang 

menjamin terlaksananya kegiatan agar sesuai dengan 

yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk 

penggunaan dan pengelolaan masukan sumber daya 

(input) dapat dilaksanakan. 

Sedangkan menurut George R Terry (1958) dalam bukunya Principles 

of management (Sukarna,2011) membagi empat fungsi dasar manajemen, 

yaitu planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Acuating 

(Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan). 

1. Planning (Perencanaan), Perencanaan adalah pemilih 

fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan 

penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi 

untuk masa yang akan datang dengan jalan 
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menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2. Organizing (Pengorganisasian), Pengorganisasian ialah 

penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam- 

macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, 

penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan- 

kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physik yang cocok 

bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan 

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang 

dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan 

yang diharapkan. 

3. Actuating (Pelaksanaan), Penggerakan adalah 

membangkitkan dan mendorong semua anggota 

kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan 

keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi 

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian 

dari pihak pimpinan. 

4. Controlling (Pengawasan), Pengawasan dapat 

dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus 

dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan 

sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard 

(ukuran). 

Melakukan kegiatan produksi merupakan kegiatan yang akan 

mengarahkan berbagai masukan (input) agar menghasilkan berbagai produk 

keluaran (output) dalam jumlah, efisiensi waktu, tempat dan mutu yang 

sesuai dengan permintaan konsumen atau standar market yang ada. Oleh 

sebeb itu, sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi maka manajer 

akan melakukan perencanaan yang bersifat keputusan-keputusan, baik 

keputusan-keputusan jangka panjang maupun keputusan-keputusan jangka 
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pendek. Terdapat lima (5) tanggung jawab keputusan utama, menurut Sofjan 

Assauri (2008) adalah sebagai berikut : 

1. Proses, keputusan-keputusan dalam kategori ini menentukan 

proses fisik atau fasilitas yang akan digunakan untuk 

memproduksi produk, baik barang maupun jasa. Keputusan 

tersebut mencakup jenis peralatan dan teknologi yang sesuai 

dengan produk apa yang akan dihasilkan, flowchart proses 

produksi dari masukan (input) sampai pada proses keluaran 

(output), serta pemeliharaan mesin dan penanganan bahan baku. 

2. Kapasitas, keputusan ini biasanya bersifat jangka panjang karena 

besarnya jumlah kapasitas berkaitan dengan besarnya peralatan 

atau fasilitas fisik yang dibangun. 

3. Persediaan, merupakan keputusan yang biasanya dilakukan 

dalam jangka waktu yang pendek karena menyangkut dalam 

proes produksi dan operasi. 

4. Tenaga Kerja, merupakan keputusan yang penting agar 

berjalannya proses produksi. 

5. Mutu, barang yang dihasilkan harus sesuai dengan standar 

market yang ada, oleh sebab itu keputusan ini sangatlah penting 

karena akan berkaitan dengan kepuasan konsumen. 

2.3 Proses Produksi 

Menurut Sofjan Assauri (2008:105), menyatakan bahwa pengertian “Proses 

produksi yaitu Sebagai cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah 

kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga 

kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana) yang ada”. 

2.3.1. Tahapan Manajemen Produksi 

Manajemen produksi memiliki tahapan yang dapat dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu : 

1. Perencanaa Produksi 

Perencanaan produksi bertujuan untuk dilakukannya persiapan 

yang tersistem bagi produksi yang akan dilakukan sehingga dalam 
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prosesnya perusahaan memiliki gambaran umum terkait produksi 

barang yang akan dihasilkan. Ada beberapa keputusan yang harus 

dihadapi, yaitu : 

a. Jenis barang yang akan diproduksi, merupakan tahapan awal 

sebelum memulai proses produksi. Dengan mengamati sumber 

daya masukan (input) yang tersedia disekitar serta mengamati 

kondisi market yang ada maka akan menjadikan sebuah 

peluang untuk memproduksi barang keluaran (output) yang 

dapat diterima oleh konsumen atau market. 

b. Kualitas barang atau produk, merupakan perencanaan yang 

penting sebab berkaitan dengan reputasi perusahaan, 

kehandalan produk, dan keterlibatan global (standar market) 

c. Jumlah barang, pada umumnya jumlah barang akan 

terpengaruhi oleh kapasitas perusahaan dalam memproduksi 

produk. 

d. Bahan baku, perencanaan bahan baku akan berpengaruh 

terhadap proses pengolahan suatu produk. 

2. Pengendalian Produksi, yaitu usaha manajemen dalam 

merencanakan dasar proses produksi serta aliran bahan baku yang 

akan diprosess. Sehingga dapat menghasilkan produk yang 

dibutuhkan pada waktunya dengan biaya yang dapat ditekan 

seminimal mungkin, dan melakukan koordinasi dan analisis 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam proses 

produksi. 

3. Pengawasan Produksi, merupakan kegiatan yang memastikan hasil 

produksi sesuai dengan yang diharapkan, ketepatan waktu, dan 

biaya yang optimal. Beberapa tahapan pengawasan yang biasanya 

dilakukan adalah menetapkan kualitas barang, proses prduksi yang 

terjadwal, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

pembiayaan proses produksi. 
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2.3.2. Jenis-jenis proses produksi 

Menurut Sofjan Assauri (2008:105), proses produksi dapat 

dibedakan atas dua jenis, yaitu: 

1. Proses Produksi yang terus menerus (Continuous processes) 

Dalam proses ini terdapat waktu yang panjang tanpa adanya 

perubahan-perubahan dari pengaturan dan penggunaan mesin serta 

peralatanya. Proses seperti ini terdapat dalam pabrik yang 

menghasilkan produknya untuk pasar. 

Sifat atau ciri-ciri proses produksi yang bersifat terus menerus 

(Continuous Process) adalah : 

a. Biasanya Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar 

(produksi masa) dengan variasi yang sangat kecil dan sudah 

distandarisasi. 

b. Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini 

adalah mesin-mesin yang bersifat khusus untuk 

menghasilkan produk tersebut yang dikenal dengan nama 

Special Purpose Machines. 

c. Apabila terjadi salah satu mesin/peralatan terhenti atau rusak, 

maka seluruh proses produksi akan terhenti. 

d. Persediaan bahan menta dan baan dalam proses adalah lebih 

rendah daripada intermittent process/manufacturing. 

2. Proses produksi yang terputus-putus (intermittent processes) 

Dalam proses ini terdapat waktu yang pendek dalam persiapan 

peralatan untuk perubahan yang tepat guna dapat menghadapi 

variasi produk yang berganti-ganti, isalnya terlihat dalam pabrik 

yang menghasilkan produknya untuk atau berdasarkan pesanan. 

Sifat atau ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus 

(Intermittent Process) adalah : 

a. Biasanya Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat 

kecil dengan variasi yang sangat besar (berbeda) dan 

didasarkan atas pesanan. 
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b. Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini 

adalah mein-mesin yang bersifat umum yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan bermacam-macam produk 

dengan variasi yang hampir sama, mesin dikenal dengan 

nama General Purpose Machines. 

c. Persediaan bahan mentah biasanya tinggi, karena tidak dapat 

ditentukan pesanan apa yang akan dipesan oleh pembeli dan 

juga persediaan bahan dalam proses lebih tinggi daripada 

continuous process/manufacturing, karena prosesnya 

terputusputus/terhenti-henti. 

d. Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan menggunakan 

tenaga manusia seperti kereta dorong. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Latar Belakang Pabrik Kelapa Sawit PT Candi Artha 

PT Candi Artha merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

perkebunan dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit. Pada awalnya 

perusahaan ini hanya memanfaatkan hasil panen tandan buah segar 

(TBS)nya untuk dijual kepada PKS diluar perusahaan, namun seiring 

dengan perkembangan dan pengolahan kelapa sawitnya yang mulai 

membaik dan tanamannya sudah memproduksi sesuai target maka 

diputuskan untuk dibangunnya pabrik pengolahan kelapa sawit (PPKS) nya 

sendiri di areal perkebunan. 

Sehingga kebun inti dapat mengontrol tingkat produksi tandan buah 

segar (TBS) nya lebih baik dan mengetahui tingkat kualitas TBS yang 

dihasilkan oleh kebun inti. Lokasi perkebunan PT Candi Artha terletak di 

Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Prov. 

Kalimantan Selatan. 

3.1.1. Pabrik Kelapa Sawit PT Candi Artha 

Pabrik kelapa sawit (PKS) PT Candi Artha dibangun pada areal 

perkebunan PT Candi Artha dengan luasan pembangunan sekitar 5 

hektare. Letaknya tepat ditengah perkebunan dan cukup jauh dari 

permukiman masyarakat desa dan camp karyawan. Hal tersebut 

dimaksudkan agar proses pengiriman TBS mudah dilakukan dan 

efisiensi waktu pengiriman serta menjaga lingkungan hidup 

masyarakat. Pabrik kelapa sawit (PKS) PT Candi Artha memiliki 

kapasitas olah 30 ton/jam tandan buah segar (TBS). 

Lokasi kantor kebun PKS terletak di Desa Tajau Pecah, 

Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan 

Selatan. Sedangkan kantor pusat terletak di Jl. Kebon Nanas PWI 

no. 36, Jakarta Timur. 
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3.1.2. Motto Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi Artha 

Adapun sembohyan atau prinsip kerja yang ditanamkan oleh para 

petinggi untuk mendorong para karyawanya agar bekerja dengan penuh 

semangat dan profesionalisme yang kuat adalah, 

“Lampaui Batasmu Kejar Prestasimu” 

 
3.1.3. Logo Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi Artha 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Logo Perusahaan PT Candi Artha 

Sumber PT Candi Artha 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan sekelompok orang yang saling bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Setiap perusahaan 

yang ingin mencapai kesempurnaan didalamnya harus memiliki organoisasi 

yang terstruktur dan baik dalam melaksanakan semua kegiatan yang 

mendukung untuk mencapai tujuan. Salah satunya adalah mendistribusikan 

wewenang dan tugas kepada orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas 

tertentu untuk jabatan tertentu. Hal tersebut dimaksudkan unntuk 

mempermudah kordinasi kerja dan pertanggungjawaban kepada atasan. 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan 

dan di inginkan (Rynaldi Dwitama, 2012) 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi PKS PT Candi Artha 

Sumber : PKS PT Candi Artha 
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3.3 Kegiatan Pokok 

PT. Candi Artha merupakan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

yang bergerak pada bidang perkebuanan kelapa sawit. Setelah beberpa lama 

hanya fokus terhadap hasil panen sawitnya saja akhirnya perusahaan ini 

mendirikan pabriknya sendiri, yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Candi 

Artha. 

PKS PT Candi Artha dibangunn area perkebunan dengan luasan ± 5 

hektar, dengan kapasitas olah 30 ton TBS/jam. Pabrik ini memiliki kegiatan 

pokok sebagai pengolah Minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan 

inti sawit (Kernel) dari hasil panen tandan buah segar (TBS) kebun inti, 

namun dapat menerima pasokan TBS dari luar (petani dan perusahaan lain). 

Dengan kegiatan tersebut maka akan menjadikan penghasilan tambahan 

terhadap perusahaan yang awalnya hanya mengandalkan hasil panen TBS 

saja. Letak kantor perusahaan ini berada di desa Tajau Pecah, Kec. Batu 

Ampar, Kab. Tanah Laut. Dan letak kantor pusat nya berada di 

Jl. Kebon Nanas PWI no. 36, Jakarta Timur 

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), kegiatan bagian yang 

dipilih adalah Manajemen Pengolahan/Proses. Bagian ini mencakup seluruh 

proses kegiatan pabrik dalam mengolah TBS menjadi hasil olahanya. 

Beberapa produk hasil olahan yang menjadikan sumber utama 

pendapatan PKS adalah Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit (Kernel), dan 

produk sampingan lainnya seperti tankos, cangkang, dan solid. 

Penting bagi penulis dalam memilih bidang ini karena dapat 

membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi di bangku perkuliahan 

dan dunia kerja sesungguhnya, serta mendapatkan pengalaman bagaimana 

cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik dalam upaya 

mencapai tujuan perusahaan. 
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BAB V KESIMPULAN 

 
Pabrik kelapa sawit (PKS) PT Candi Artha merupakan perusahaan swasta yang 

mengolah bahan mentah berupa tandan buah segar (buah TBS) menjadi minyak 

kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan kernel (Inti Sawit) yang memiliki standar 

mutu dan memiliki nilai jual di pasaran. 

Untuk mengelola bahan baku tersebut menjadi hasil produk perlu adanya 

proses yang sangat panjang dan perlu manajemen pengolahan yang baik. 

Manajemen pengolahan yang baik adalah manajemen yang memiliki rencana yang 

matang sehingga dalam prosesnya nanti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang menjadi penghambat proses pengolahan TBS dan sesuatu yang akan 

merugikan nantinya. Perencanaan manajemen pengolahan TBS meliputi bagaimana 

cara menghitung estimasi rendemen CPO dan kernel, memanfaatkan sumber daya 

yang ada secara bijak dan sesuai dengan SOP, menghitung estimasi jam olah beserta 

proker jam olah, dan sistem pengajuan lembur. 

Dalam proses pengolahan tandan buah segar (TBS) juga perlu adanya 

klasifikasi buah yang layak dan tidak layak untuk diolah, hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap estimasi rendemen CPO yang akan dihasilkan. Pada pabrik 

kelapa sawit (PKS) PT Candi Artha, TBS yang menjadi standar olah adalah dengan 

tingkat kematangan fraksi 2 dan fraksi 3 (matang sempurna). Dimana pada tingkat 

kematangan ini buah sudah memberondol hingga 25 % - 50 %, dan estimasi 

rendemen CPOnya sangat baik. Adapun TBS yang masuk dan dapat diolah selain 

fraksi 2 dan fraksi 3 yaitu pada tingkat kematangan pada fraksi 00, fraksi 0, fraksi 

1, dan fraksi 4 namun masuk dengan catatan. 

Produk yang dihasilkan dan bernilai jual di pasaran dari proses pengolahan 

tandan buah segar (TBS) adalah Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit (Kernel), 

cangkang, tandan kosong (Tankos/ jangkos), dan solid. Sehingga sumber 

pendapatan pabrik kelapa sawit (PKS) tidak hanya berorientasi terhadap penjualan 

CPO dan Kernel nya saja. 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan buah TBS adalah tingkat 

keasaman atau kadar asam lemak bebas (ALB) pada buah, serta perlakuan terhadap 

buah agar kandungan ALB tidak terlalu tinggi pada saat pemroresan. Asam lemak 

bebas (ALB) yang terlalu tinggi akan mempengaruhi estimasi rendemen CPO yang 

akan dihasilkan, semakin tinggi ALB semakin rendah rendemen CPO nya, begitu 

juga sebaliknya. Penggunaan wheel loader memanglah memudahkan, dan tidak 

akan menimbulkan permasalahan apabila buah langsung diolah dan tidak 

mengalami buah restan terlalu lama sehingga proses hidrolisa dapat diminimalkan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 4 Kartu Konsultasi 
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Lampiran 5 Surat Persetujuan Penyusunan Laporan 
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Lampiran 6 Delivery Order Produk PKS 
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Lampiran 7 Surat Izin Pengangkutan Produk 
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Lampiran 9 Segel Pengangkutan CPO & Kernel 
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Lampiran 10 Nota Hasil Penimbangan 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72 

 

 

 

 

Lampiran 11 Surat Perintah Lembur dan Absensi 
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Lampiran 12 Proses Grading (Sortasi TBS) 
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Lampiran 13 Perbedaan TBS Dura (Cangkang Tebal) dan Tenerra (Cangkang 

Tipis) 
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Lampiran 16 Kernel (Inti Sawit) 
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Lampiran 17 Fibre (Serabut) 
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Lampiran 19 Dokumentasi Proses dan LAB 
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