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ABSTRAK 

 

PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk adalah perusahan yang bergerak dalam 

bidang sub sektor kimia semen dengan produk utamanya yaitu semen Portland 

yang merupakan produk semen andalan masyarakat Sumatra bagian selatan yang 

saat ini sudah berkembang kebarbagai wilayah termasuk daerah Bandar Lmapung. 

Demi menjaga kepercayaan konsumen untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, SNI 15-2049-

2004, ASTM C 150-04a, EN 197-1:2000 dan SNI 15-70642004, EN 197-1:2000 

(42.5 N & 42.5 R sebagai pengakuan bahwa perusahaan telah menerapkan 

manajemen mutu yang baik dan sesuai dengan pedonam standar mutu yang 

berlaku. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan selalu berupaya agar 

menghasilkan produk yang baik dan menekan kerusakan produk atau misdruk 

yang tinggi dengan menetapkan standar toleransi misdruk sebesar 6% dari jumlah 

produksi. Akan tetapi, kenyataanya dilapangan menunjukkan bahwa tingkat 

misdruk fluktuatif dan bahkan masih terdapat misdruk yang melebihi srandar 

toleransi yang ditetapkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana pelaksanaan Quality 

Control (pengendalian kualitas) yang dijalankan oleh PT. Semen Baturaja 

(Persero), Tbk dalam mengurangi risiko kerusakan produk? (2) Faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan kegagalan kualitas pada produk semen yang di produksi 

oleh PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk? Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Quality Control (pengendalian 

kualitas) PT. Semen Baturaja (Persero, Tbk dalam mengurangi risiko kerusakan 

produk. (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan 

kualitas pada produk semen Portland yang diproduksi oleh PT. Semen Baturaja 

(Persero, Tbk. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Jenis penelitian yang dijalankan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sunber data berupa data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah produk PT. 

Semen Baturaja (Persero), Tbk, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah produk semen Portland yang merupakan hasil produksi satu-satunya yang 

diproduksi PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk. Untuk proses analisis data 

menggunakan metode statistical quality control (SQC) atau statistical proses 

control (SPC) yaitu menggunakan peta kendali P, diagram control cacat C 100% 

inspection, diagram sebab akibat dan menggunakan metode kaizen. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta kendali P bahwa proses 

berada dalam keadaan tidak terkendali atau masih mengalami penyimpangan. Hal 

ini dapat dilihat pada grafik kendali dimana terdapat 7 titik yang melebihi batas 

toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan.  Berdasarkan hasil control cacat C 

100% inspection terdapat 10 titik yang melebihi batas kendali perusahaan. hal ini 

menunjukkan bahwa quality control perusahaan masih menglami penyimpangan. 

Berdasarkan analisis diagram sebab akibat dan metode kaizen faktor penyebab 

misdruk berasal dari (1) manusia meliputi kesalahan seting poin disebabkan 



 

kurangnya pengawasan. (2) metode meliputi teknik penumpukan bahan baku 

kurang optimal . (3) mesin adanya kerusakan mesin sensor wight feeder dan roller 

pressing system. (4) lingkungan meliputi adanya material tanah liat yang 

tersumbat pada kondisi lapangan mesin rotary kiln, dan material debu bercampur 

dengan material bahan baku.  

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                             

               

 

Artinya: “dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami 

alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan.(QS. Al-an’am ayat 38) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini.Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas.  

Adapun skripsi ini berjudul “ANALISIS QUALITY CONTROL 

TERHADAP RISIKO KERUSAKAN PRODUK (Study Pada PT. Semen 

Baturaja (Persero) Tbk Bandar Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang perlu 

penulis uraikan yaitu: 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Quality Control adalah pengendalian dan pengawasan kualitas produk yang 

harus dimulai dari perencanaan produk dan berakhir jika produk telah 

sampai ketangan pelanggan yang puas.
2
 

                                                             
1
Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan 

Tinggi, Akademika Presindo, Jakarta, 2006, hlm.32 



 

3. Risiko Kerusakan Produk adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang 

dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian 

yang akan datang pada suatu produk di dalam perusahaan. Kemungkinan 

juga terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.
3
 

4. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak pada bidang industri semen di wilayah Sumatera 

Bagian Selatan. PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk yang berpusat di 

Panjang Bandar Lampung merupakan pabrik pengolahan klinker menjadi 

semen Portland, pengantongan dan pemasaran, serta pabrik pembuatan 

kantong semen. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di perjelas bahwa yang dimaksud  

dengan judul skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas 

secara lebih dalam mengenai Quality Control dalam mengurangi risiko 

kerusakan produk semen pada perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk 

Bandar Lampung.  
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 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Manajemen, ANDI Yogyakarta, 

2001, hlm. 30 
3

Resiko Kerusakan Produk, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko.,htm1, diakses25 

September 2016  

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko


 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Objektif 

Setiap perusahaan sangat memperhatikan tingkat kualitas produk 

yang di produksinya.Perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang 

atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat 

memenangkan persaingan haruslah memiliki Quality Control (pengawasan 

kualitas) terhadap produknya secara baik. Dengan demikian penelitian ini 

sangat penting dilakukan oleh peneliti karena menurut peneliti jika hal 

tersebut tidak dilakukan dengan baik maka perusahaan akan mengalami 

banyak kerugian dan dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan 

konsuman. 

2. Secara Subjektif 

Dari aspek yang penulis bahas permasalahan tersebut sangat 

memungkinkan untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu penelitian yang 

penulis lakukan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama ini, 

yaitu sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang 

mengambil konsentrasi belajar pada jurusan Ekonomi Syariah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan industri yang dewasa ini semakin pesat membuat tingkat 

persaingan menjadi semakin ketat pula. Perusahaan senantiasa berebut 

konsumen dan berusaha menjadikan produknya semakin diminati.Persaingan 



 

tersebut tidak dapat dihindari oleh perusahaan, dengan demikian perusahaan 

harus berusaha agar tetap bisa bersaing dan bertahan.Perusahaan perlu 

memperhatikan beberapa hal didalam menghadapi persaingan, salah satunya 

adalah dengan lebih memperhatikan kualitas produknya dan tidak 

mengabaikan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan produk. Adapun 

produk membutuhkan biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan seberapa besar 

kualitas dirasa cukup. Menurut Juran, biaya untuk mencapai tingkat kualitas 

tertentu dapat dibagi menjadi biaya yang dapat dihindari dan biaya yang tidak 

dapat dihindari. Biaya yang tidak dapat dihindari dikaitkan dengan 

pengendalian kualitas yang dirancang untuk mencegah terjadinya kerusakan.
4
 

Biaya yang dapat dihindari adalah biaya kegagalan produk yang meliputi 

bahan baku yang rusak, jam kerja yang diperguakan untuk pengerjaan 

ulangdan perbaikan, pemrosesan keluhan, dan kerugian financial akibat 

pelanggan yang kecewa. Implikasi manajemen dari pandangan Juran ini adalah 

bahwa pengeluaran tambahan untuk perbaikan kualitas dapat dibenarkan 

selama biaya kegagalan masih tinggi. 

Di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan juga terdapat adanya 

pihak manajemen, secara bebas manajemen berarti sebagai sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber 

daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. 

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Atau ilmu dan seni dalam 

                                                             
4
Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, 2005, 

hlm.2 



 

merencanakan, mengorganisir, menggerakan, dan mengawasi kegiatan orang 

dan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Setiap perbuatan akan dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam 

islam pertanggung jawaban  manajemen perusahaan sesuai dengan firman 

Allah SWT  pada  al-Qur‟an Surat Al Israa‟ ayat 36 sebagai berikut: 

                        

     

 

 

Artinya:   “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” 

 

Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa dalam berorganisasi 

seseorang harus teliti, hati-hati, punya pengetahuan di bidangnya, mempunyai 

prinsip yang positif serta kokoh, dan  mawas diri. Karena semua yang dia 

lakukan baik dengan penglihatan, pendengaran, dan bahkan isi hatinya 

semuanya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Sehingga 

berorganisasi dalam lembaga bisnis terutama pada bisnis di bidang industry 

bukanlah hal yang mudah dengan tanggung jawabnya, karena dinamisnya 

perkembangan lembaga bisnis terutama pada bisnis di bidang industri 

menyesuaikan dengan keadaan internal suatu organisi atau unit perusahaan 

tertentu dan serta kultur masyarakat. 

Dalam manajemen terdapat pula manajemen operasional.Secara harfiah 

Manajemen Operasional terbangun dari dua kata, yaitu manajemen dan 



 

oprasional. Manajemen memiliki dua makna, yaitu Manajemen sebagai posisi 

dan Manajemen sebagai proses. Menurut Rosenberg dan Adam, sebagai posisi, 

Manajemen memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang 

bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisisan, perumusan 

keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan yang akan 

menguntungkan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, opration yang 

kemudian diterjemahkan oprasi atau oprasional merupakan suatu proses atau 

tindakan tertentu yang menjadi unsur dari sejumlah kegiatan utnuk membuat 

produk. Oprations (jamak dari opratoin) menunjukkan jumlah semua kegiatan 

atau proses yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. 

Makna Opratoins dengan proses pengubahan (Transformation Proses) 

diartikan sebagai funngsi atau sistem yang melakukan kegiatan proses 

pengolahan masukan menjadi keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar. 

Dengan memadukan pengertian kedua istilah di atas, maka menajemen 

operasional dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas 

organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa yang berhubungan dengan proses 

pengoahan masukan menjadi keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar. 

Dari sisi definisi harfiah tersebut, manajemen operasional menurut Murdifin 

Haming dan Mahfud Nurnajamuddin memiliki beberapa unsur utama, yaitu:
5
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1. Manajemen operasional adalah sebuah proses manajemen, sehingga 

kegiatanya berawal dari aktivitas perencanaan dan berakhir pada aktivitas 

pengendalian.  

2. Manajemen Operasional mengkaji kegiatan pengolahan masukan menjadi 

keluaran tertentu, baik barang ataupun jasa. 

3. Manajemen oprasional bertujuan untuk memberikan nilai tambah atau 

manfaat yang lebih besar kepada organisasi atau perusahaan. 

4. Manajemen Oprasional adalah sebuah sistem yang terbangun dari 

subsistem masukan, subsistem proses pengolahan, dan subsistem keluaran. 

Proses produksi untuk menghasilkan keluaran, baik barupa barang 

ataupun jasa mempunyai beberapa bentuk. Pada usaha manufaktur atau 

pabrikasi, proses menghasilkan keluaran adalah melalui pengolahan dan 

penyempurnaan bentuk atau kegunaan berbagai masukan (to create form 

utility). Hubungan masukan-keluaran dan indikator kinerja berbagai sistem 

produksi seperti tipe sistem produksi usaha manufaktur, jenis proses 

produksinya adalah menyempurnakan bentuk (form utility), masukan utamanya 

adalah bahan, tenaga kerja manusia, modal, peralatan, energy dan keahlian. 

Sedangkan keluaran sistemnya berupa barang (keluaran barwujud) dan ukuran 

kinerja sistemnya adalah produktivitas, efisiensi, dan efektifitas.
6
 

Kualitas pada produk merupakan fokus utama saat ini dalam suatu 

perusahaan. Dilihat dari sudut manajemen oprasional, kualitas produk 

merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing 
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produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen melebihi atau paling 

tidak sama dengan kualitas produk dari pesaiang.Dalam kualitas pada produk 

terdapat pula biaya kualitas. 

Biaya kualias adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi 

karena kualitas yang buruk. Biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan 

dengan penciptaan, pengidentitifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. 

Pandangan terhadap kualitas merupakan tanggung jawab setiap orang. 

Pandangan kualitas ini meliputi : 

1. Kualitas yang makin tinggi berarti biaya yang semakin tinggi pula. 

2. Biaya peningkatan kualitas lebih rendah daripada penghematan yang 

dihasilkan.  

3. Biaya kualitas merupakan biaya yang besarnya melebihi biaya yang terjadi 

bila produk atau jasa dihasilkan secara benar sejak awal. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana pandangan terhadap kualitas 

pada produk dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan kualitas pada 

produk pasti dibarengi dengan peningkatan biaya, sehingga kualitas yang lebih 

tinggi berarti biaya yang lebih tinggi pula.
7
 Sehingga pengendalian kualitas 

untuk dilakukan oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun standar yang telah 

ditetapkan oleh badan lokal  dan internasional yang mengelola tentang 

standarisasi mutu/kualitas, dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsuen. Pengendalian  kualitas yang dilaksanakan dengan baik akan 
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memberikan dampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk 

jadi. Oleh karenanya, kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan 

melalui dari bahan baku, selama proses produksi berlangsung sampai pada 

produk akhir dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Kerusakan 

produk yang dapat diterima oleh suatu perusahaan dengan menentukan batas 

toleransi dari cacat produk yang dihasilkan tersebut dapat menggunakan 

metode pengendalian kualitas dengan menggunakan alat bantu statistik. 

Pengendalian kualitas dengan menggunakan alat bantu statistik bermanfaat 

pula mengawasi tingkat efisiensi. Jadi, dapat digunakan sebagai alat untuk 

mencegah kerusakan dengan cara menolak (reject) dan menerima (accep) 

berbagai produk yang dihasilkan mesin, sekaligus upaya efisiensi. 

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang 

berstatus Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) didirikan pada tanggal 14 

November 1971 yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Padang dan 

PT. Semen Gresik. Didirikan dengan akte notaris No. 34 oleh Berthold 

Tumbeleka Sinjal, S.H., di Jakarta dan mengalami perubahan dengan akte 

notaris yang sama dengan No.49 pada November 1974. Akte-akte ini telah 

disetujui oleh Mentri Kehakiman dengan No. Y/A5/422/18 pada tanggal 7 

Januari 1977 dan terakhir No. 28 tanggal 19 April 1984 oleh notaris Hadi 

Moentoro, S.H.Dengan adanya PP No. 10 tahun 1978, pemerintahan RI 



 

memberikan penyertaan modal sehingga status hukum berubah dari PT. Swasta 

menjadi BUMN dibawah binaan departemen perindustrian.
8
 

PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk sebagai perusahaan yang bergerak 

dalam industri kimia subsektor semen telah memiliki Akreditasi untuk 

Ordinary PortlandCement (OPC) Type I (SNI 15-2049-2004, ASTM C 150-

04a, EN 197-1:2000), PortlandComposite Cement (PCC) (SNI 15-70642004, 

EN 197-1:2000 (42.5 N & 42.5 R). 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT.Semen Baturaja (Persero), 

Tbk telah menerapkan sistem pengendalian kualitas produksi. Perusahaan telah 

menerapkan manajemen mutu yang baik dan sesuai dengan pedoman standar 

mutu yang berlaku. Untuk menjamin kualitas produk, PT.Semen Baturaja 

pemantauan kualitas dilakukan yang dilakukan di setiap tahapan proses 

produksi secara terus menerus untuk tetap memenuhi persyaratan Standard 

Nasional Indonesia (SNI 15-2049-2004 dan SNI 15-7064-2004), dengan 

Nomor Registrasi Produk (OPC 108-011-090433 dan PCC 108-011-090435). 

Disamping itu Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001 : 

2000, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3).
9
 

PT. Semen Baturaja  (Persero) Tbk mulai produksi komersil pada 

tanggal 1 juli 1981 dengan desain awal pada tahun 1980 sampai dengan tahun 

1983 memproduksi terak sebesar 480.000 ton/tahun. PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk memproduksi semen Portland Type 1 dengan lokasi pabrik di 
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Baturaja, Palembang, dan Pabrik Panjang. Produksi terak dilakukan di pabrik 

Baturaja yang sebagian dikirim ke pabrik Penggilingan  dan Pengantongan 

semen yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah 

pemasaran. Tahun 1996 PT. Semen Baturaja  (Persero) Tbk melanjutkan 

perkembangan melalui proyek optimalisasi II (OPT II), untuk meningkatkan 

kapasitas 2 kali menjadi sebesar 1.250.000 ton semen per tahun. Proyek OPT II 

selesai tahun 2001, mulai memproduksi semen sebanyak 63.399 ton pada tahun 

2002 dan terus meningkat hingga tahun 2005 dapat memproduksi 896.631 ton 

semen per tahun. Pada tanggal 20 juni 2004 obligasi 1 PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk diterbitkan sebesar 200 milyar. misi obligasi ini merupakan 

program lanjutan Restrukturisasi keuangan dalam rangka meningkatkan 

profitabilitas sekaligus liquiditas perusahaan. 

Berbagai program pengendalian kualitas dilakukan oleh perusahaan 

sehingga dapat menghasilkan produk yang baik dan sesuai dengan standar 

kualitas yang ditetapkan, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat produk 

yang kualitasnya buruk. Seperti kemasan yang rusak, kelolahan bahan baku 

yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa sebagian 

besar produk PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk adalah berupa semen Portland 

yang merupakan semen andalan masyarakat khususnya masyarakat Bandar 

Lampung.
10
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Berdasarkan data pra-riset yang telah didapatkan dari bagian produksi 

PT.Semen Baturaja yaitu data produksi tahun 2015 yang berupa data jumlah 

produksi beserta produk yang tidak sesuai standar (misdruk) sebagai berikut:  

 

Tabel 1 

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak (Misdruk) 

PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk Pabrik Panjang Bandar Lampung tahun 

2015 

Bulan Jumlah  

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase  

Misdruk 

Januari 19322,01 911,2529 4,64 

Februari 18542,36 763,9847 3,85 

Maret 20392,65 906,5802 4,67 

April 18516,25 801,7303 4,44 

Mei 19536,11 903,214 4,56 

Juni 21122,55 790,8382 3,91 

Juli 18310,85 905,3399 4,76 

Agustus 18866,07 897,8614 4,51 

September 18102,77 811,64 4,49 

Oktober 18846,24 950,877 5,04 

November 17741,63 887,6844 4,87 

Desember 18347,57 699,749 3,96 

Rata-rata 18970,56 594,0643 4,47 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
11

 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah produksi yang dilakukan 

oleh perusahaan setiap bulannya tidaklah sama. Hal tersebut dikarenakan 

dalam menentukan jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan 

didasarkan pada order yang diterima perusahaan. Adapun rata-rata produksi 
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per-bulan semen selama tahun 2015 adalah berjumlah 18970,56 semen yang 

diproduksi, dengan rata-rata misdruk produk sebesar 594,0643 semen atau 

sekitar 4,47% dari total produksi setiap bulan.  

Sesuai Pedoman Sasaran Mutu PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk 

cabang Bandar Lampung bahwa produk (semen) dikatakan berkualitas apabila 

tercapainya kesesuaian antara hasil produksi yang dihasilkan dengan rencana 

target standar/sasaran mutu yang ditetapkan oleh perusahaan pada setiap awal 

produksi dan target misdruk atau produk yang direject kumulatif adalah tidak 

lebih dari 6% dari jumlah produksi. Produk rusak tersebut kemudian direject 

(dipisahkan dengan produk yang masuk kriteria baik).
12

 

Hal tersebut tentunya menjadi suatu kerugian bagi perusahaan karena 

mengakibatkan terjadinya pemborosan dalam produksi, terlebih apabila produk 

yang tidak sesuai kualitas (misdruk) melebihi batas toleransi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan karena harus memproduksi ulang produk yang 

tidak sesuai tersebut.
13

 Berdasarkan data penelitan yang penulis dapatkan di 

lapangan menunjukkan bahwa dari data jumlah produksi yang dihasilkan 

perusahaan, masih terdapat misdruk yang melampaui batas toleransi yang 

ditetapkan oleh perusahaan setiap kegiatan produksi, berikut data jumlah 

produksi, jumlah produk tidak sesuai standar kualitas (misdruk), dan 

persentase produk tidak sesuai standar kualitas (misdruk) PT.Semen Baturaja 

(Persero) Tbk bulan Februari dan Maret tahun 2016 yang telah penulis perolah 

sebagai bahan penelitian. 
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Tabel 2 

Data Jumlah Produksi, Jumlah Produk Rusak (Misdruk) dan Persentase Produk 

Rusak (Misdruk) PT,Semen Baturaja (Persero) Tbk bulan Februari 2016 

Tanggal 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase 

Misdruk (%) 

01 Februari 2016 739,80 31,58 4,27 

02 Februari 2016 942,93 55,25 5,86 

03 Februari 2016 692,69 23,75 3,43 

04 Februari 2016 792,90 39,96 5,04 

05 Februari 2016 328,61 14,16 4,31 

06 Februari 2016 501,15 31,67 6,32 

07 Februari 2016 447,37 10,82 2,42 

08 Februari 2016 1125,6 41,53 3,69 

09 Februari 2016 1131,20 34,95 3,09 

10 Februari 2016 836,60 58,14 6,95 

11 Februari 2016 594,93 37,00 6,22 

12 Februari 2016 1092,15 75,46 6,91 

13 Februari 2016 897,72 29,44 3,28 

14 Februari 2016 821,05 35,14 4,28 

15 Februari 2016 1116,42 57,38 5,14 

16 Februari 2016 1069,19 45,54 4,26 

17 Februari 2016 1155,68 67,49 5,84 

18 Februari 2016 1002,70 42,31 4,22 

19 Februari 2016 339,74 22,15 6,52 

20 Februari 2016 704,62 37,20 5,28 

21 Februari 2016 778,90 40,65 5,22 

22 Februari 2016 834,87 32,72 3,92 

23 Februari 2016 545,80 25,27 4,63 

24 Februari 2016 1052,10 59,02 5,61 

25 Februari 2016 1094,35 40,81 3,73 

26 Februari 2016 955,12 52,62 5,51 

27 Februari 2016 377,39 12,30 3,26 

28 Februari 2016 587,68 29,73 5,06 

29 Februari 2016 1071,09 46,27 4,32 

Grand Total 23630,56 1130,46 4,77 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
14
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Tabel 3 

Data Jumlah Produksi, Jumlah Produk Rusak (Misdruk) dan Persentase 

Produk Rusak (Misdruk) PT,Semen Baturaja (Persero) Tbk bulan Maret 

2016 

Tanggal 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase 

Misdruk (%) 

01 Maret 2016 891,15 38,05 4,27 

02 Maret 2016 561,77 38,53 6,86 

03 Maret 2016 692,69 23,75 3,43 

04 Maret 2016 792,40 39,96 5,04 

05 Maret 2016 328,61 14,16 4,31 

06 Maret 2016 487,00 16,16 3,32 

07 Maret 2016 460,47 24,95 5,42 

08 Maret 2016 1136,52 53,30 4,69 

09 Maret 2016 1153,15 58,69 5,09 

10 Maret 2016 836,60 58,14 6,95 

11 Maret 2016 594,93 37,00 6,22 

12 Maret 2016 1094,70 78,38 7,16 

13 Maret 2016 897,72 29,44 3,28 

14 Maret 2016 821,05 35,14 4,28 

15 Maret 2016 1116,42 57,38 5,14 

16 Maret 2016 1069,19 45,54 4,26 

17 Maret 2016 1155,68 67,49 5,84 

18 Maret 2016 1002,70 42,31 4,22 

19 Maret 2016 339,74 22,15 6,52 

20 Maret 2016 704,62 37,20 5,28 

21 Maret 2016 778,90 40,65 5,22 

22 Maret 2016 842,90 41,47 4,92 

23 Maret 2016 545,80 25,27 4,63 

24 Maret 2016 1052,10 59,02 5,61 

25 Maret 2016 1094,35 40,81 3,73 

26 Maret 2016 955,12 52,62 5,51 

27 Maret 2016 377,39 12,30 3,26 

28 Maret 2016 593,27 35,95 6,06 

29 Maret 2016 1071,09 46,27 4,32 

30 Maret 2016 970,32 40,55 4,18 

31 Maret 2016 825,95 45,09 5,46 

Grand Total 25244,96 1172,208 4,98 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
15
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Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 dapat dilihat bahwa misdruk memiliki 

kecendrungan yang cukup tinggi dan masih terdapat misdruk yang melebihi 

6% dari jumlah produksi. Jumlah total produk rusak adalah sebesar 1.130,46 

dari jumlah total produksi 23.630,56 atau tingkat kerusakan produk 4,78% dari 

jumlah total produksi dengan rata-rata kerusakan produk sebesar 4,77%  pada 

bulan Februari 2016 dan 1.172,20 dari jumlah total produksi 25244,96 atau 

tingkat kerusakan produk 4.64% dari jumlah total produksi dengan rata-rata 

kerusakan produk sebesar 4,98%  pada bulan Maret 2016, dalam hal ini dapat 

diketahui nilai rata-rata produk rusak pada bulan Maret 2016 lebih besar jika 

dibandingkan dengan bulan Februari 2016 dan jika dilihat dari tingkat 

kerusakan produk per hari tampak fluktuativ. Dengan demikian penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan dibahas lebih lanjut karena hal tersebut 

menunjukkan bahwasanya program pengendalian kualitas produksi yang 

diterapkan perusahaan belum optimal sehingga perlu dilakukan analisa upaya 

pengendalian kualitas terhadap risiko kerusakan produk yang diterapkan oleh 

PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk Bandar Lampung dan mencari faktor-faktor 

apa saja yang menyebabkan kegagalan kualitas pada produk semen sehingga 

terjadinya misdruk (rusak) serta mencari solusi perbaikan dengan 

menggunakan alat bantu statistik sehingga persentase produk rusak/misdruk 

dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian 

ini yaitu pada objek penelitian, dan periode penelitian.Selain itu juga pada 

penelitian ini juga didukung dengan dalil-dalil Al-Qur‟an. Dengan demikian 



 

peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Quality Control Terhadap 

Risiko Kerusakan Produk Pada PT. Semen Baturaja Bandar Lampung”. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

memfokuskan pada analisis Quality Control terhadap risiko kerusakan produk 

pada PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk dengan data sebagai berikut: 

1. Data Produksi yang terdapat dibagian Quality Control (Pengawasan 

Kualitas) pada PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk periode bulan Februari-

Maret 2016. 

2. Data kerusakan produk yang terdapat dibagian Quality Control 

(Pengawasan Kualitas) pada PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk selama 

bulan Februari-Maret tahun 2016. 

 

E. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Quality Control (Pengawasan Kualitas) PT.Semen Baturaja 

(Persero), Tbk dalam mengurangi risiko kerusakan produk. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan kualitas pada produk 

semen yang di produksi oleh PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk 

 

 

 

 

 

 



 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui Quality Control (Pengawasan Kualitas) PT.Semen 

Baturaja (Persero), Tbk dalam mengurangi risiko kerusakan produk. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

kegagalan kualitas pada produk semen portland yang di produksi oleh 

PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini akan berguna bagi : 

1) Kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung, diharapkan 

penelitian ini nantinya dapat memperkaya study tentang Ekonomi 

Syariah, yang terkait dengan manajemen khususnya manajemen 

produksi dan Etika Islam dalam produksi. 

2) Bagi praktisi, penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

mengenai pentingnya manajemen produksi, Etika Islam dalam 

produksi.  

3) Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk tercapainya tujuan perusahaan.  

 



 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian akan berguna bagi: 

1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis 

dalam mempraktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah penulis 

dapatkan selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

2) Bagi  para praktisi, penelitian ini memiliki implikasi sebagai 

bahan pertimbangan kebijakan dalam menghadapi dan memahami 

seberapa pentingnya manajemen produksi, Etika Islam dalam 

produksi dan proses dalam memproduksi suatu produk 

perusahaan untuk meningkatkan penghasilan atau laba 

perusahaan.  

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk ruang 

lingkup dalam penelitianini adalah sebagai berikut:  

1. Ruang lingkup objektif 

Objek dalam penelitian ini adalah data-data produksi pada PT.Semen 

Baturaja (Persero), Tbk periode 2016 khususnya pada bulan Februari 

sampai dengan Maret.  

2. Ruang lingkup subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah Quality Control dalam mengurangi 

kerusakan produk semen. 

 



 

3. Ruang lingkup tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk Bandar 

Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret tahun 2016 

5. Disiplin ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah manajemen 

dan Etika Islam dalam Produksi yang mengangkat masalah Quality 

Control dalam mengurangi risiko kerusakan produk. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Risiko 

Kata risiko berasal dari bahasa arab yang berarti hadiah yang tidak 

diharap-harap datangnya dari surga. Atau dalam kamus Webster, risiko 

dikonotasikan negative sebagai kemungkinan kerugian akibat kecelakaan, 

ketidak beruntungan dan kerusakan.
16

 

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat 

sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Selain 

itu risiko juga dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian dimasa yang akan 

datang tentang kerugian.
17

 

Menurut Hanafi risiko adalah kejadian yang merugikan.Subekti 

mendefinisikan risiko sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan 

kerena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Risiko merupakan 

ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadianya.
18

 

Berdasarkan pengertian risiko diatas dapat diartikan bahwa risiko 

adalah kewajiban memikul kerugian akibat terjadinya sebuah proses yang 

sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko selalu menghadang 

setiap individu maupun berbagai institusi, termasuk organisasi 
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bisnis.Mengingat adanya ketidakpastian mengenai terjadinya risiko, individu 

maupun institusi harus berusaha menetapkan langkah-langkah antisipatif untuk 

menghadapi risiko itu, guna mengurangi, meniadakan, atau masalah meraup 

keuntungan dari terjadinya suatu risiko. 

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi 

dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu 

rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi 

untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan 

atau pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah 

memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek 

negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko 

tertentu.
19

 

Menurut Djohanputro, manajemen risiko merupakan proses terstruktur 

dari sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan 

mengendalikan penanganan risiko. Pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang 

penting bagi organisasi.Manajemen organisasi perlu mengetahui apa-apa yang 

dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Dengan memahami 

risiko-risiko tersebut maka manajemen dapat mengantisipasi dan melakukan 

manajemen risiko dengan benar.
20
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Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan 

mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi 

dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya 

ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode 

yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi di masa 

lalu, masa kini dan masa depan. Manajemen resiko harus diintegrasikan dalam 

budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan diprogram untuk 

dipimpin beberapa manajemen senior.
21

 

Berdasarkan uraian diatas secara sederhana pengertian manajemen 

risiko dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam 

menanggulangi risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau 

perusahaan. sehingga mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, 

menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi program 

penanggulangan risiko. Manajemen resiko harus diterjemahkan sebagai suatu 

strategi dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung 

jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di 

mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen resiko sebagai 

bagian dari deskripsi kerja. Manajemen resiko mendukung akuntabilitas 

(keterbukaan), kinerja pengukuran, mempromosikan efisiensi operasional dari 

semua tingkatan. 
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1. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahapan guna memastikan 

objektivitas variabel risiko dengan cara menilai tingkat 

pentingnya,menganalisis kategori risiko untuk mengetahui klasifikasinya, 

serta menilai porsi risiko dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu :
22

 

a. Evaluasi penentuan tingkat penting risiko dilakukan guna 

mendapatkan variabel risiko yang menjadi prioritas terpilih dari 

proyek yang ditangani. 

b. Analisis risiko, membuat klasifikasi risiko berdasarkan probabilitas 

kejadian serta konsekuensi yang harus dilakuakan, baik secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif pada masing-masing langkah 

penilaian. 

c. Menentukan besar porsi risiko, yang dinominalkan dalam bentuk 

biaya risiko.
23

 

Bardasarkan langkah-langkah tersebut diatas hendaknya 

dilakukanya dengan cara bertahap dengan menilai masing-masing langkah 

lalu diklarifikasi lagi dengan cara mengevaluasi dan mengkaji ulang hasil-

hasilnya, sampai validasi penilaianya dapat memenuhi persyaratan yang 

telah ditetapkan. Namun dalam konteks ini terkadang terdapat perhitungan 

yang tidak diuraikan secara jelas, sehingga tidak sesuai dengan kondisi 
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spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian risiko dipahami 

sebagai risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan sama 

sekali serta risiko tidak sistematis artinbya risiko yang dapat dihilangkan 

dengan cara melakukan difersifikasi usaha. 

2. Penanganan Risiko 

Menurut Fahmi, IrhamPenanganan risiko dimaksudkan agar jenis 

risiko dapat dikelola atau ditangani sehingga solusi serta penanggung 

jawab risikonya dapat ditentukan. Terdapat beberapa cara dalam 

menentukan penanganan risiko berdasarkan klasifikasi bentuk risikonya, 

yaitu:
24

 

a. Risiko yang dapat diterima, yaitu bentuk risiko yang ditanggulangi 

oleh individu atau perusahaan karena konsekuensinya dinilai cukup 

kecil. 

b. Risiko yang direduksi, yaitu bentuk risiko yang dapat ditangani 

dengan cara menangani suatu tindakan alternative yang nilai 

konsekuensinya dapat saja nihil atau paling tidak konsekuensi yang 

ditanggung lebih kecil. 

c. Risiko yang dikurangi, yaitu suatu bentuk risiko yang dampak 

kerugiannya dapat dikurangi dengan cara memperkecil kemungkinan 

kejadiannya atau konsekuensi yang ditimbulkannya. 
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d. Risiko yang dipindahkan, yaitu suatu bentuk risiko yang dapat 

dipindahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan.
25

 

Berdasarkan langkah-langkah bagaimana cara menentukan risiko 

diatas dapat diartikan bahwasanya setiap hasil penanganan yang akan 

dilakukan diklarifikasi terlebih dahulu dengan melakukan evaluasi dan 

kajian ulang sebelum ditetapkan sebagai cara penanganan risiko yang 

terbaik. Hal ini harus tetap dilakukan agar penanganan risiko menjadi lebih 

objektif sesuai dengan karakter risikonya, sehingga validitas suatu 

tindakan yang dilakukan memenuhi persyataratan-persyaraan yang telah 

ditetapkan. 

 

B.  Quality Control 

Menurut H. Malayu,untuk mengenal Quality Control perlu mengetahui 

sejarah perkembangan  Quality Control (QC) terlebih dahulu dan 

perkembanganya.
26

 

1920-1940 : pengendalian mutu (quality control) mulai dilakukan di 

Amerika Srikat terbatas pada produk pabrik, kemudian mulai tahun 1940 

dilakukan dengan metode statistik. 

1940-1950 : penerapan pengendalian mutu dengan statistik dan mulai 

dilakukan penelitian secara kelompok untuk mengendalikan mutu dimaksud. 
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1950-1955 : penegembangan pengendalian mutu dengan menekankan 

sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen. 

1955-1960 : manajemen yang menekankan pada hasil/MBO 

(managemen by objective =MBS) dikembangkan untuk menggarisbawahi 

perencanaan strategis (staregic planning) dan pengembangan manajemen. 

1960-1965 : mullai dikenalkan Quality Control Circles (QCC = GKM 

=gugus kendali mutu) sebagai penggalakan pemeriksaan dengan pengendalian 

mutu, agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari 

metode statistik dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. 

1965-1978 : QCC gaya epang lebih dikenal dengan nama TQC yang 

menekankan PDCA (Plan-Do-Check-Action)pada seluruh tingkat organisasi.
27

 

Sebelum dikemukakan Quality Control maka terlebih dahulu akan 

dibahas mengenai pengertian Control dan Quality. 

1. Pengertian Control 

Menurut Ibrahim, Buddydi dalam pembahasan ini pengertian 

Control atau pengawasan ialah jaminan bahwa hasil yang dicapai sesuai 

dengan apa yang diharapkan.
28

 Menurut Sofyan Assauri mengatakan 

bahwa Control atau pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan 

pengendalian atas kegiatan yang telah dan sedang dilakukan, agar kegiatan 

tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan. 

                                                             
27

Ibid. H. Malayu, hlm 220. 
28

 Ibrahim, Buddy, Total Quality Manajement: Panduan menghadapi persaingan 

global, PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2009, hlm 4 



 

 Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan control atau 

pengawasan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin 

tercapainya suatu tujuan. Adapun tujuan tersebut meliputi pengendalian 

atau penilaian dan koreksi terhadap aktivitas-aktivitas yang menyimpang 

dari rencana. 

2. Pengertian Quality 

 Quality atau kualitas adalah suatu sifat atau ciri yang membedakan 

sesuatu hal dari yang lain. Menurut Agus Ahyari menyatakan bahwa 

Quality atau kualitas merupakan suatu aktivitas (manajemen perusahaan) 

untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa perusahaan 

dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan.
29

 

Menurut Ariani,D. Wahyudalam menentukan baik tidaknya kualitas 

suatu produk tidak hanya dikaitkan dengan kegunaan dari produk tersebut 

saja.
30

Ada dua hal penting yang biasanya menjadi pertimbangan dalam 

menentukan kualitas yaitu sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia.Sifat-sifat 

fisik biasanya berhubungan dengan kekuatan atau daya tahan dari suatu 

benda. Sedangkan sifat-sifat kimia berhubungan dengan reaksi kimia atau 

persenyawaan kimia yang timbul akibat dari terjadinya hubungana antara 

benda yang satu dengan banda yang lain. Tatapi dalam banyak hal 

terkadang konsumenlah yang dapat memberikan penilaian terhadap 

                                                             
29

 Ibid., Ibrahim, Buddy, hlm 6 
30

 Ariani,D. Wahyu, Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kuantitatif, Ghalia 

Indonesia Jakarta, 2003, hlm 12 



 

kualitas barang yang didasarkan atas tujuan, kegunaan atau pemakaian 

barang itu sendiri. 

3. Pengertian Quality Control 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut pendapat 

Shigeru Mizuno pengendalian kualitas (Quality Control) didefinisikan 

sebagai keseluruhan cara yang kita gunakan untuk menentukan dan 

mencapai standar mutu. Penegndalian mutu adalah merencanakan dan 

melaksanakan cara yang paling ekonomis untuk membuat sebuah barang 

yang akan bermanfaat dan memuaskan tuntutan konsumen secara 

maksimal.
31

 

Menurut Montgomery Quality Control adalah suatu teknik dan 

aktivitas atau tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar 

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi 

kepuasan konsumen.
32

 

a. Tujuan Quality Control 

Adapun tujuan Quality Control adalah : 

1) Menjaga dan memelihara kualitas yang telah ditentukan. 

2) Mengetahui apakah prosedur dalam pembuatan produk telah 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
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3) Mengadakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari yang 

telah ditentukan. 

b. Kegunaan Quality Control 

Adapun kegunaan dari Quality Control adalah dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Untuk memperoleh barang yang dapat dipercaya. Di dalam 

quality control, standar dari suatu produk harus ditetapkan 

terlebih dahulu secara pasti.  Dengan ditetapkanya standar maka 

langkah-langkah selanjutnya adalah inspeksi yang dilakukan 

terhadap kualitas yaitu mengukur mutu dari produk berdasarkan 

standar yang ditetapkan. Tingkat kepercayaan (reability) suatu 

barang atau lebih besar jika barang tersebut dibuat menurut 

standar yang telah ditetapkan, sehingga kemungkinan gagal dalam 

menjalankan fungsinya sangat kecil. 

2) Untuk memperoleh keseimbangan dalam mencapai kuantitas dan 

kualitas produk yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi dengan 

program quality control dapatlah diharapkan untuk 

mengendalikan kembali dari segala penyimpangan-penyimpangan 

terhadap rencana yang digariskan. 

3) Agar proses produksi menghasilkan barang yang dapat diterima 

konsumen. Setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak 

selalu dibeli konsumen, karena konsumen mempunyai minat 



 

tertentu terhadap barang yang dihasilkan perusahaan dengan 

standar tertentu.
33

 

Jadi quality control merupakan hal yang sangat penting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya produk di dalam suatu 

pasar. Kurang diperhatikannya quality control akan 

mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Barang-barang sebagian besar akan ditolak oleh konsumen 

karena tidak memenuhi standar kualitas. 

b) Kesulitan-kesulitan dalan proses produksi disebabkan oleh 

karena adanya barang-barang yang cacat atau rusak. 

c) Keterlambatan produksi yang akan banyak menyita atau 

menghabiskan biaya. 

Berdasarka uraian diatasdengan adanya kegunaan dari 

quality control (QC) dan keuntungan yang diperoleh, maka 

jelaslah pelaksanaan quality control sangatlah penting dalam 

suatu perusahaan untuk menjaga kualitas produknya serta untuk 

menjaga kepercayaan konsumen akan produknya dan mampu 

bersaing dipasaran. 

c. Manfaat Pelaksanaan Quality Control
34

 

1) Bagi Karyawan 

a) Meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, 

mengenali permasalahan, dan mencari alternative pemecahan. 
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b) Meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi di 

dalam kegiatan kelompok kerja. 

c) Membiasakan berfikir secara analitis dengan menggunakan 

teknik-teknik quality control. 

d) Peningkatan daya kreativitas. 

e) Peningkatan kepercayaan diri. 

2) Bagi Perusahaan 

a) Pengembangan perusahaan melalui akumulasi gagasan-

gagasan perbaikan. 

b) Meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. 

c) Memperbaiki hubungan perusahaandengan karyawan. 

d) Partisipasi semua karyawan di dalam membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan. 

d. Bagi Konsumen 

a) Konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang bermutu 

baik. 

b) Konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang atau 

jasa tersebut. 

c) Konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang 

memenuhi kesehatan dan keselamatan. 

d) Konsumen akan menerima barang sesuai dengan 

pesanannya. 



 

e) Pemerintah akan mendapatkan pajak-pajak.
35

 

4. Standar Quality Control 

Menurut Shigeru Mizunotindakan penetapan standar merupakan 

tindakan pertama dalam proses pengawasan kualitas. Standar merupakan 

suatu pegangan atau pedoman dari kegiatan yang ada. Dalam berhubungan 

dengan kualitas, maka standar adalah merupakan suatu penetapan yang 

sangat hati-hati dari norma-norma tertentu seperti kekuatan, bentuk, 

dimensi dan pengolahan dari suatu produk.
36

 

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil Menurut H. 

Malayudalam rangka penetapan standar kualitas adalah ; 

a. Mempertimbangkan produk dari pesaing. 

b. Memepertimbangkan kegunaan terakhir atau fungsi terakhir dari 

produk. 

c. Kualitas produk harus sesuai dengan harga jual. 

d. Diperlukan tem yang terdiri dari departeman penjualan, departeman 

teknik, departeman pembelian, departeman produksi dan departeman 

pemeriksaan dalam rangka menentukan bentuk standar produk yang 

dihasilkan. 

e. Setelah ditentukan standar produknya maka perlu standar quality dari 

produk tersebut dipelihara, yaitu dengan cara dilakukan pengamatan 

produksi. 
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Bardasarkan uraian langkah-langkah yang perlu dimbil dalam 

menetapkan standar kualitas diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

perusahaan untuk mengkaji produk-produk lain yang mempunyai 

kesamaan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas 

produk yang dimiliki agar mampu bersaiang di pasaran dan mempunyai 

harga jual tersendiri. Dengan demikian perusahaan haruslah menyusun 

suatu tim yang mampu untuk menjaga dan mengembangkan produk yang 

telah dihasilkanya. 

5. Macam-macam Quality Control
37

 

Pada prinsipnya MenurutSuwartoproses produksi yang terdapat 

didalam suatu perusahaan dibedakan menjadi dua macam proses produksi, 

yaitu proses produksi yang terputus-putus (intermitten process) dan proses 

produksi yang terus menerus (continous process).Pengawasan kualitas 

pada kedua proses tersebut sama, yaitu ada penentuan standar kualitas, 

terdapat pemeriksaanya, tujuan daripada pengawasan kualitas tersebut agar 

pemeriksaan biayanya rendah dan menghemat. Selain kesamaan tersebut 

di atas terdapat perbedaan yaitu karena yang satu berdasarkan pesanan 

maka setiap waktu perlu ditentukan standar untuk pesanan tertentu. 

a. Pengawasan kualitas pada proses produksi terus menerus (continous 

process). 
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Perusahaan yang mempunyai proses produksi yang terus 

menerus dilakukan berdasarkan ramalan penjualan. Hal ini 

dilaksanakan karena kegiatan produksi tidak dilakukan berdasarkan 

pesanan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar 

dan dalam jumlah yang besar, serta berulang-ulang. 

Adapun langkah-langkah perencanaan produksi yang dilakukan dalam 

perusahaan yang mempunyai proses produksi secara terus-menerus 

adalah: 

1) Memuat ramalan penjualan (sales forecasting) 

2) Memuat masterschedule yang didasarkan atas ramalan penjualan. 

3) Setelah masterschedule dibuat, selanjutnya dilakukan 

perencanaan yang lebih teliti. 

b. Pengawasan kualitas pada proses produksi terputus-putus (intermitten 

process)
38

 

Perusahaan pabrik yang mempunyai proses produksi yang 

terputus-putus dilakukan berdasarkan jumlah pesanan (order) yang 

diterima, maka jumlah produksinya biasanya sedikit atau relatif 

sedikit.Perencanaan produksi yang dibuat tidak berdasarkan ramalan 

penjualan (sales forecasting), tetapi terutama didasarkan atas pesanan-

pesanan yang masuk. 

Perencanaan produksi dibuat untuk menentukan kegiatan 

produksi yang perlu dilakukan bagi pengerjaan setiap pesanan yang 
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masuk. Ramalan penjualan ini membantu untuk dapat memperkirakan 

pesanan atau order yang akan diterima, sehingga dapat diperkirakan 

dan ditentukan penggunaan mesin dan peralatan yang ada agar 

mendekati optimum pada masa yang akan datang. 

6. Teknik Quality Control 

Teknik-teknik pengawasan kualitas secara statistik menurut M.N. 

Nasution merupakan metode statistik yang menerapkan teori probabilitas 

dalam pengujian atau pemeriksaan sampel pada kegiatan pengawasan 

kualitas suatu produk. Statistical Quality Control (SQC) juga disebut 

Statistik Prosess Control (SPC) adalah metode statistik yang memisahkan 

variasi yang dihasilkan sebab akibat dan variasi ilmiah untuk 

mengilangkan sebab khusus, membangun dan mempertahankan 

konsistensi dalam proses serta menampilkan proses perbaikan.
39

 

Pengendalian kualitas (Quality Control) secara statistik mempunyai 

7 alat statistik sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas 

sebagaimana disebutkan juga oleh Heizar dan Render dalam bukunya 

Manajemen Operasi Antara lain yaitu: 

a. Peta Kendali P 

Dalam hal menganalisis data, di gunakan peta kendali p (peta kendali 

proporsi kerusakan) sebagai alat untuk pengendalian proses secara 

statistik. Penggunaan peta kendali p ini adalah di karenakan 

pengendalian kualitas yang dilakukan bersifat atribut, serta data yang 
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diperoleh yang dijadikan sampel pengamatan tidak tetap dan produk 

yang mengalami kerusakan (misduk) tersebut harus diproses lebih 

lanjut. 

Adapun langkah-langkah dalam membuat peta kendali p 

adalah sebagai berikut:
40

 

1) Menghitung Prosentase Kerusakan  

Rumus :P=
  

 
 

Keterangan : 

np :jumlah gagal dalam sub grup 

n: jumlah yang diperiksa dalam sub grup 

Sub grup :Hari ke- 

2) Menghitung garis pusat atau Central Line (CL) 

Garis pusat merupakan rata-rata kerusakan produk (p). 

CL =  ̅= 
∑  

∑ 
 

Keterangan :
41

 

∑   : jumlah total yang rusak 

∑ : jumlah total yang diperiksa 

3) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan 

rumus : 
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UCL =  ̅ + 3√
 ̅(   ̅)

 
 

Keterangan : 

 ̅ : rata-rata ketidak sesuaian produk 

  : jumlah produksi 

4) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Line (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan 

dengan rumus : 

LCL =  ̅ - 3√
 ̅(   ̅)

 
 

Keterangan : 

 ̅ : rata-rata ketidak sesuaian produk 

  : jumlah produksi 

Catatan : jika LCL   0 maka LCL dianggap = 0 

b. Diagram Kontrol Cacat C 100% Inspection 

Diagram Kontrol cacat C 100% inspection merupakan Pengendali 

proporsi kesalahan yang digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk 

yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Perbandingan antara 

banyaknya cacat dengan semua pengamatan, yaitu setiap produk yang 

diklasifikasikan sebagai “diterima” atau “ditolak” (yang diperhatikan 

banyaknya produk cacat) dengan menggunakan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Rata-rata produksi = 
              

       
 

Rata-rata kerusakan = 
               

       
 



 

Kerusakan maksimum = rata-rata kerusakan+3√                    

Kerusakan minimum = rata-rata kerusakan-3 √                    

1) Menghitung garis pusat atau Central Line (CL) dengan 

menggunakan rumus : 

CL = 
                   

                   
x100% 

2) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan 

rumus : 

UCL = 
                  

                  
x100% 

3) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Line (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan 

dengan rumus : 

LCL = 
                 

                  
x100% 

c. Diagram sebab akibat 

Diagram sebab akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang 

memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam 

menemjukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian,dan 

kesenjangan yang terjadi.
42

  

d. Metode Kaizen 

Kaizen merupakan  perbaikan berkesinambungan atas orang, 

proses, prosedur, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
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kualitas.
43

Sedangkan langkah langkah dalam penyusunanya yaitu 

dengan menggunakan konsep 5W+1H yang merupakan salah satu alat 

pola pikir dengan tehnik bertanya dengan pertanyaan dasar  5W+1H 

(What, Who, Why, Where, When dan How). 

Menutut Heru Setawan dalam Statistical Quality Control 

(SQC) mempunyai tiga tahapan secara umum yaitu, (1) untuk 

mengawasi pelaksanaan kerja sebagai operasi-operasi individual 

selama pekerjaan sedang dilakukan, (2) untuk memutuskan apakah 

menerima atau menolak sejumlah produk yang telah diproduksi, (3) 

untuk melengkapi manajemen dengan audit kualitas produk-produk 

perusahaan 
44

 

Tujuan pengawasan kualitas secara statistik adalah untuk 

menunjukkan tingkat realibilitas sampel dan bagaimana cara 

mengawasi risiko. Dalam hal ini akan memungkinkan untuk para 

manajer membuat keputusan apakah akan menanggung biaya akibat 

banyak produk rusak dan menghemat biaya inspeksi atau sebaliknya. 

Teknik pengawasan kualitas secara statistik juga membantu 

pengawasan pemrosesan melalui pemberian peringatan kepada para 

manajer apabila mesin-mesin memerlukan beberapa penyesuaian agar 
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mereka dapat memberhentikanya sebelum banyak produk yang 

rusak.
45

 

 

 

C. Risiko Dalam Perspektif Islam 

Menurut Adam Hastawa mendefinisikan risiko berdasarkan pengertian 

tradisional berarti kemungkinan menemui kegagalan kegagalan. Risiko 

adalah elemen kehidupan di dunia ini. Ini juga salah satu faktor investasi 

dimana seseorang harus mengambil waktu untuk mengerti mengenai 

penyeleksian instrumen investasi yang spesifik dari petualangan yang baru.
46

 

Menurut Imam Wahyudi Islam merupakan agama yang yang fitrah 

yang komplit dan menyeluruh. Oleh karrena itu tidak ada satu pun urusan 

fitrah yang luput dari perhatian syariat islam. Tidak ada sesuatu pun, dalam 

urusan dunia maupun akhirat, kacuali islam telah menjelaskan perkaranya, 

Allah ta‟ala telah berfirman dalam surat al-an‟am ayat 38 :
47

 

                              

              

 

Artinya : “dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yangterbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 
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(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-

Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. 

 

Ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh hadist nabi dari Abu dzar 

Al-ghifary radhiyallahhu‟ anhu, ia berkata :Rasulullah shalallahu „alaihi wa 

salam telah pergi meninggalkan kami (wafat), dan tidaklah seekor burung 

yang terbang membolak-balikan kedua sayapnya di udara melainkan belia 

telah menerangkan ilmunya kepada kami. Berkata Abu dzar Radiallau‟ anhu : 

Rasulullah shalallahu „alaihi wa salam telah bersabda : tidaklah tertinggal 

sesuatu pun yang mendekatkan ke surge dan menjauhkan dari neraka 

melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. “(HR, Ath-Thabrani dan 

Ibnu Hibban). 

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

islam merupakan Din (agama) dan syariat yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Allah Ta‟ala, huungan manusia dengan pribadinya sendiri, 

keluarga, dan semua manusia dalam bentuk muamalah (sosial) demi 

kemaslahatan hidup mereka. 

Dalam upaya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada 

kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Hal ini merupakan 

sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw, sebagaimana dalam Surat Luqman ayat 34 sebagai 

berikut:
48
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Artinya : “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok.” (Qs Luqman : 34) 

Ayat tersebut menadi dasar pemikiran konsep risiko dalam islam, 

khususnya kegiatan usaha dan investasi. Selanjutnya dalam surat Al-Hasyr 

ayat 18, Allah berfirman:  

                       

  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”(QS. Al-Hasyr : 18) 

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi islammenjadi salah satu pilar 

penting dalam proses manajemen risiko islami. Secara natural, dalam 

kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha 

atau investasinya mengalami kerugian.Bahkan dalam tingkat makro, sebuah 

Negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif. Kaidah 



 

syariah tentang imbal hasil dan risiko adalah Al Ghurmu bil ghurmi, artinya 

risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil.
49

 

Dalam pandangan islam, menurut Alin Ikmaliasegala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus 

dilakukan dengan baik.sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal 

ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Rasulullah saw bersabda 

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya : 

Sesungguhnya Allah telah mencintai orang yang jika melakukan suatu 

pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat,, terarah, jelas dan tuntas).
50

 

Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Ya‟la, 

Rasulullah saw bersabda yang artinya : Allah swt mewajibkan kepada kita 

untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. 

Kata ikhsan bermakna melakukan segala sesuatu secara 

maksimal.Tidak boleh seseorang melakukan sesuatunya tanpa perencanaan, 

pemikiran dan pengetahuan tentang hal tesebut.Proses-proses manajemen 

pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk 

melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai 

dengan aturan serta memiliki manfaat. Ketika manajeman risiko dilakukan 

oleh manusia dengan penuh tanggungjawab, sesungguhnya manusia telah 

berusaha untuk menjaga amanah yang dibebankan tuhan kepada manusia 

                                                             
49

Ibid.,Adam Hastawa,hlm 3 
50

 Alin Ikmalia, Analisis Komparasi Pembentukan Gep Sensitivitas Sebagai Instrumen 

Manajemen Risiko, Jurnal Ekonomi Islam,Volume 4, 2008, hlm 5. 



 

untuk menjaga kekayaan miliknya. Dengan menaga amanah inilah kemudian 

manusia bisa dikatakan sebagai menyembah kepada tuhan. 

Dengan demikian, ketika manusia melaksanakan pengendalian risiko 

dengan baik dan sempurna, maka manusia telah berusaha menjaga harta 

kekayaan tuhan yang dibebankan kepada manusia. Manajeman risiko bagi 

umat islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Manajemen 

yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan 

atas harta kekayaan. 

 

D. Etika Produksi Dalam Islam 

Para ekonom mendefinisikan produksi sebagai sebuah cara untuk 

menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber 

kakayaan lingkungan. Kekayaan itu sendiri sangat beragam yang tersimpan di 

alam semesta, dimana manusia hidup, antara fauna, flora pertambangan dan 

lain-lain. Semua ini bisa diolah agar mempunyai nilai ekonomi dan manfaat 

guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Islam hanya memperbolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan 

cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. 

Sebab usaha semacam itu dapat menimbulkan ketidakpuasan pada 

masyarakat dan akhirnya menyebabkan kecurangan. Karena itu, sistem 

ekonomi islam bebas dari kesewenang-wenangan,ekploitasi model kapitalis 

dan kediktatoran model komunisme.
51
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Dalam kaitan bidang produksi (kerja) merupakan unsur yang penting 

dalam kegiatan ekonomi secara universal. Bekerja bisa dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan semua mahluk 

secara umum.  Jika disimpulkan, tujuan kerja ini sebenarnya hanya untuk 

memenuhi kebutuhan manusia secara individual dan kebutuhan masyarakat 

secara luas. Karena itu untuk melaksanakan tugas mulia ini dalam bekerja 

hendaknya umat islam harus melakukan dengan baik dan sempurna (ihsan), 

meluruskan niat (motivasi), profesional, istiqomah, dan harus menghargai 

waktu.
52

 

Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atas 

pengadaan atas barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam 

kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah (value added). 

Menurut muslich, secara filosifi, aktivitas produksi meliputi  

1. Produk apa yang dibuat 

2. Berapa kuantitas produk yang dibuat 

3. Mengapa produk itu dibuat 

4. Dimana produk tersebut dibuat 

5. Kapan produk dibuat 

6. Siapa yng membuat 

7. Bagaimana memproduksinya 

Lebih lanjut dikatakan oleh muslich, bahwa etika bisnis yang berkaitan 

dengan fungsi produksi adalah berkaitan dengan upaya memberi solusi atas 
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masalah yang ada diatas. Solusi dari produksi adalah berorientasi pada 

pencapaian harmoni atau keseimbangan bagi semua atau beberapa pihak yang 

berkepentingan dengan masalah produksi.
53

 

Suruhan moral dalam memperlakukan sumber daya alam adalah 

Memakmurkan sumber daya alam. Memakmurkan sumber daya alam 

merupakan kewajiban manusia (QS. Hud: 61). 

 

                        

                        

      

 

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan 

selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) 

lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." 
 

Larangan untuk merusak sumber daya alam. Larangan merusak sumber 

daya alam sebagai sumber kehidupan disebutkan Allah dalam QS. Al-

Qashash ayat 77. 
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Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
 

Begitu juga dengan sumber daya manusia yang dituntut untuk 

meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam  pekerjaan. 

Dengan  demikian, pemilihan tenaga kerja yang handal dan profesional 

menjadi kriteria utama. Fazlur Rahman menyebutkan klasifikasi ini, 

yaitu:    Berdasarkan keahlian dan ketrampilannya. Islam menjunjung tinggi 

nilai kerja dan output maksimal, sehingga kaum muslimin dituntut untuk 

belajar dan menekuni berbagai keahlian dan ketrampilan Kesehatan fisik dan 

moral. Kekuatan fisik dan kejujuran merupakan kriteria pekerja yang handal 

dalam Islam.Akal pikiran yang baik. Akal pikiran yang baik (good 

personality) dibutuhkan untuk menggagas, inovasi, menilai mekanisme, dan 

hasil kerja dalam pekerjaan.Pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas 

kerja secara kolektif dilakukan dengan serangkaian program pendidikan dan 

pelatihan.
54

 

Suruhan moral dalam mendayagunakan potensi sumber daya manusia 

dalam Islam adalah: Manusia menjadi faktor penting kegiatan produksi. 

Keberadaannya selain sebagai produsen juga menjadi penikmat hasil 

produksi. 
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Aktualisasi kemampuan dan keahlian manusia dalam kegiatan produksi 

sangat penting karena statusnya sebagai pengelola sumber daya ekonomi 

yang disebutkan al-Qur‟an sebagai „abd dan khalifah fi al-ardh. 

Senantiasa memperbaharui dan meningkatkan kemampuannya untuk 

beradaptasi dengan lingkungan sosial. Masyarakat Islam berkerja sama 

meningkatkan kapasitas dan etos kerja manusianya dalam rangka 

meningkatkan taraf kehidupan. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 4 

Penelitian Terdahulu 

NO 
Penelitian 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisa 
Hasil 

1. Faizal Fkhri 

(2010) 

Analisis 

Pengendalian 

Kualitas 

Produksi di PT. 

Masscom 

Grahpy Dalam 

Upaya 

Mengendalikan 

Tingkat 

Kerusakan 

Produk 

Menggunakan 

Alat Statistik 

SPC Variabel 

dan Atribut 

Serta Check 

Sheet 

Hasil analisis 

SPC 

menghasilkan 

informasi 

mengenai 

kemampuan 

proses 

produksi 

perusahaan. 

Hasil analisis 

check sheet 

dapat diketahui 

data-data 

produksi dan 

data kerusakan 

produk 

(misdruk) yang 

disajikan 

dalam bentuk 

tabel 

2 La Hatani 

(2008) 

Manajemen 

Pengendalian 

Mutu Produksi 

Roti Melalui 

Pendekatan 

Statistical 

Quality 

Control (SQC) 

dengan 

diagram 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

standar yang 

diharapkan 



 

Statistical 

Suality Control 

(SQC) 

kendali P (P-

charts) 

oleh 

perusahaan 

belum tercapai 

karena proporsi 

rata-rata 

produk yang 

rusak atau 

cacat yang 

dijadikan 

sampel masih 

diluar batas 

toleransi 

kerusakan 

produk. 

3 Hermawati 

Sunarti (2007) 

Analisis 

Pengendalian 

Mutu Produk 

PT. Maiwa 

Indonesia Plant 

11 Depok 

Mean-chart 

dan Uji Z 

Hasil analisis 

diketahui 

bahwa produk 

perusahaan 

masih berada 

pada batas 

toleransi yang 

ditetapkan. 

Hasil uji Z 

manunjukkan 

tidak ada 

perbedaan 

antara 

persentase 

klaim yang 

distandarkan 

oleh 

perusahaan. 

4 Isadli 

Kurniawan, 

Iwan Vanany 

(2013) 

Analisis Risiko 

Kerusakan 

Pealatan 

Dengan 

Metode 

Probailistik 

FMEA Pada 

Industri 

Minyak Dan 

Gas 

Probabilistic 

FMEA dan 

Analisis Root 

Cause 

Analysis. 

Hasil analisis 

FMEA 

menunjukkan 

tingkat risiko 

kerusakan 

perusahaan 

masih 

termasuk 

normal. Hasil 

analisis Root 

Cause Analysis 

menunjukkan 

adanya sepuluh 

sumber 



 

permasalahan 

yang 

memerlukan 

perhatian. 

5 Edy Purnomo 

(2006) 

Pengaruh 

Quality 

Control 

Terhadap 

Tingkat 

Kerusakan 

Produk Pada 

PT. Filma 

Utama Soap 

Surabaya 

Analisis 

regresi multi 

variabel 

statistik 

Hasil 

penelitian 

bahwasanya 

Routing, 

Loading, 

Dispatching 

dan Follow Up 

sebagai 

variabel bebas 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

kerusakan 

produk sebagai 

variabel 

terikat. 

6 Devi Ayuni 

(2010) 

Analisis 

Penerapan 

Statistical 

Quality 

Control Pada 

Basan Usaha 

PT. PLN 

Control Chart Hasil analisis 

dengan 

menggunakan 

Control Chart 

dapat 

memperkiraka

n biaya yang 

akan 

dikeluarkan 

untukk 

periode-

periode 

berikutnya. 

7 Nova 

Tarihoran 

(2015) 

Analisis 

Pengendalian 

Kualitas Pada 

Proses 

Perebusan 

Dengan 

Menerapkan 

QCC (Quality 

Control Circle) 

di PT.XYZ 

 

QCC (Quality 

Control 

Circle) 

Hasil 

penelitian 

mampu 

menemukan 

dan mengukur  

tingkat 

kerugian 

perusahaan. 



 

8 Lina 

Nasihatun 

Nafidah 

(2011) 

Implementatio

n Of Internal 

Control System 

On Avian 

PT.Avia 

Sidoarjo 

Viewed From 

The Quality Of 

Human 

Resources 

Regresi 

dengan uji t 

dan uji F 

menggunakan 

alat bantu 

SPSS. 

hasil analisis 

menunjukkan 

bahwasanya 

faktor 

pendidikan 

merupaka 

faktor utama 

yang 

mempengaruhi 

sistem 

pelaksanaan 

pengendalian 

intern. 

9 Oktavia Eka 

Puspita 

(2011) 

Analisis 

Pengendalian 

Kualitas Obat 

Sediaan Kaplet 

Salut Selaput P 

Melalui 

Penerapan 

Metode 

Statistical 

Proses Control 

di PT. YF 

Statistical 

Proses 

Control (SPC) 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa kamlet 

inti yaitu bobot 

obat dan 

kerapuhan 

masih dalam 

batas control. 

Sedangkan 

kekerasan dan 

waktu hancur, 

masih dibawah 

kendali atau 

berada diluar 

control 

statistik.   

10 Edi 

Santoso(2010

) 

Penerapan 

Metode SQC 

(Statistical 

Quality 

Control) Untuk 

Meningkatkan 

Kualitas Proses 

Assembly 

Sidm di PT. 

IEI 

SQC 

(Statistical 

Quality 

Control) 

hasil analisis 

peta kendali P 

menunjukkan 

baha masih 

terdapat 

beberapa data 

yang 

ditemukan 

berada 

dibawah 

kendali 

statistik, dan 

dengn diagram 

pareto 

ditemukan 

adanya cacat 



 

fungsi, dengan 

demikian 

perusahaan 

perlu menindak 

lamjuti hal 

tersebut. 

11 Dicky Handes 

(2013) 

Statistical 

Quality 

Control (SQC) 

Pada Proses 

Produksi 

Produk “E” di 

PT. Tbk 

Statistical 

Quality 

Control (SQC) 

hasil analisis 

menggunakan 

control P, 

diketahui 

tingkat 

pencapaian 

standar yang 

diharapkan 

perusahaan 

belum tercapai. 

Dengan 

diagram sebab 

akibat 

ditemukan 

faktor yang 

berpengaruh 

utama 

kecacatan 

adalah bagian 

mesin dan 

manusia. 

12 Evi Dona 

(2005) 

Evaluasi Of 

Quality 

Control For 

The End Of 

Product “UD 

Nanang” Brick 

Company 

Yogyakarta. 

Control Chart 

atau “P-Chart” 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwasanya 

hasil produksi 

perusahaan 

masih belum 

memenuhi 

standar yang 

telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan hal 

ini dibuktikan 

dengan masih 

terlalu banyak 

hasil produki 

yang masih 

dibawah 

kendali 

statistik. 



 

13 Andrew 

Setiawan 

Rusdianto 

(2011) 

Penerapan 

Statistical 

Quality 

Control (SQC) 

Pada 

Pengolahan 

Kopi Robusta 

Cara Semi 

basah 

Statistical 

Quality 

Control (SQC) 

Hasil analisa 

pada peta 

kendali P 

menunjukkan 

cacat produk 

perusahaan 

dibawah 

kendali 

statistik, 

dengan 

demikian 

perusahaan 

masih melum 

mampu 

memenuhi 

standar kualitas 

yang telah di 

tetapkan oleh 

perusahaan. 

14 Ayunita 

Kusuma 

Wardani 

(2015) 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Quality 

Control Pada 

Bagian 

Produksi PT. 

Indohamafish 

di 

Pengambangan 

Hazard 

Analysis 

Critical 

Control Point 

(HACCP) 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwasanya 

Quality 

Control dengan 

menggunakan 

Hazard 

Analysis 

Critical 

Control Point 

(HACCP) 

secara 

keseluruhan 

berada pada 

kategori sangat 

efektif dengan 

persentase 

85%. 

15 Yuliarto 

(2014) 

Analisis 

Quality 

Control Pada 

Produksi Susu 

Sapi di CV 

Cita Nasional 

Gatasan 

Statistical 

Quality 

Control (SQC) 

dan Statistical 

Proses 

Control (SPC) 

Hasil analisa 

menggunakan 

peta kendali P 

menunjukkan 

masih 

banyaknya 

cacat produk 

yang berada 

dibawah 



 

kendali 

statistik. 

Berdasarkan 

diagram pareto 

terdapat 2 jenis 

kerusakan yang 

paling 

dominan. 

Berdasarkan 

diagram sebab 

akibat 

diketahui 

faktor yang 

mempengaruhi 

kerusakan 

adalah 

manusia, 

metode, 

material, 

mesin, dan 

lingkungan 

kerja. 

16 Galuh Ayu 

Arghi 

Prameshti 

(2014) 

Diagram 

Kontrol 

Multivariat 

Berdasarkan 

Jarak Chi-

Kuadrat Untuk 

Quality 

Control 

Produksi di PT 

Ara Shoes 

Chi-Kuadrat Hasil analisa 

menggunakan 

Chi-Kuadrat 

mampu 

menunjukkan 

prioritas cacat 

dari yang 

tertinggi 

hingga yang 

paling rendah 

dan dapat 

dikatakan 

produk cacat 

perusahaan 

masih dalam 

batas kendali 

statistik. 

17 Weirna 

yusanti (2014) 

Penentuan 

Quality 

Control (QC) 

Resolusi 

Spesial Pada 

Citra CT Scan 

Dengan 

Line Spread 

Funcion (LSF) 

dan Point 

Spread 

Function 

(PSF) 

Hasil analisa 

dengan 

menggunakan 

metode Line 

Spread 

Funcion (LSF) 

dan Point 



 

Metode Line 

Spread 

Funcion (LSF) 

dan Point 

Spread 

Function (PSF) 

Menggunakan 

Phantom 

AAPM CT 

performance 

Spread 

Function (PSF) 

menunjukkan 

kualitas 

citranya masih 

bagus, 

sehingga 

perangkat CT 

Scan masih 

layak untuk 

digunakan. 

18 Afifah Alrizqi 

(2014) 

Peningkatan 

Produktivitas 

Benang 

Polyester 

Cotton 45 

Melalui 

Analisis Total 

Quality 

Control 

Total Quality 

Control 

Hasil analisa 

berdasarkan 

peta kendali P 

cacat produk 

perusahaan 

masih dalam 

batas kendali 

statistik, dan 

perusahaan 

mampu untuk 

meningkatkan 

produksinya. 

19 Lilik Sutiarso 

(2006) 

Uji Kinerja 

Teknologi 

Control Tepat 

Guna Untuk 

Peningkatan 

Kualitas 

Produksi 

Sutera Alam 

Programmabl

e Peripheral 

Interfase (PPI) 

8255 

Hasil analisa 

Programmable 

Peripheral 

Interfase (PPI) 

8255 

manunjukakan 

bahwasanya 

pengeluaran 

biaya dalam 

pemeliharaan 

ulat sutra dapat 

meningkatakan 

kualitas cocon 

tetapi belum 

mampu 

memberikan 

keuntungan 

financial bagi 

petani. 

20 Tri Susilo 

(2007) 

Aplikasi Gugus 

Kendali Mutu 

(Quality 

Control Circle) 

Deming Prize 

dan Metode 

Gugus kendali 

mutu 

Hasil analisa 

Deming Prize 

dan Metode 

Gugus kendali 



 

Dengan 

Menggunakan 

Deming Prize 

Untuk 

Mengendalikan 

Dan 

Meningkatkan 

Mutu Produk 

di Koperasi 

Intako 

mutu mampu 

menentukan 

penyebab 

kerusakan yang 

paling dominan 

dan dapat 

menurunkan 

jumlah cacat 

produksi 

hingga 12% 

dari jumlah 

cacat 

sebelumnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang 

dilakukan serta memberikan landasan yang kuat terhadap judul yang dipilih 

dan relevan dengan permasalahan.
55

 

Keberhasilan sebuah perusahaan dapat dilihat melalui hasil produk 

yang baik, dan kepuasan konsumen yang tinggi sehingga dapat membantu 

perusahaan khususnya pihak manajemen produksi dalam meningkatkan 

produktivitas produksinya agar dapat tercapainya tujuan perusahaan yaitu 

untuk memaksimalkan laba. 

Quality Control merupakan pengendalian kualitas yang harus dimulai 

dari perencanaan produk dan berakhir hanya jika produk telah sampai ketangan 

konsumen yang puas. Dengan demikian untuk memenuhi tuntutan pemuasan 

konsumen perusahaan harus mampu memberikan standar kualitas dan upaya 

untuk menjaga standar kualitas yang ada saat ini. Kegiatan ini dilakukan karena 
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biasanya sering terjadi ketidaksesuaian antara standar yang di inginkan dengan 

hasil produksi. Oleh karena itu dalam pengendalian kualitas terpadu 

memperhatikan produk yang dihasilkan, agar sesuai dengan setandar yang 

ditetapkan serta sesuai dengan harpan konsumen. 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan peran Quality Control terhadap risiko kerusakan produk yang 

dihasilkan oleh PT. Semen Baturaja yang melebihi batas toleransi, serta 

mengidentifikasi penyebab kegagalan kualitas pada produk untuk kemudian 

ditelusuri solusi penyelesaian masalah tersebut sehingga menghasilkan usulan 

atau rekomendasi perbaikan kualitas produk dimasa mendatang. 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat 

disusun kerangka pemikiran secara teoritis dalam penelitian ini, sebagaimana 

gambar berikut : 

 

  



 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Proses Pengendalian Proses Produksi dalam Upaya Mengendalikan Tingkat 

Kerusakan Produk 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kuantitatif
56

. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah 

yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya57. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. 

Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya 

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan 

untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.
58

Penelitian lapangan 

(Field Research) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi 

atau lapangan penelitian yaitu yang berkenaan dengan Quality Control dalam 

mengurangi risiko kerusakan produk di PT.Semen Baturaja Bandar Lampung. 
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Selain menggunakan penelitian lapangan (Field Research), jenis 

penelitian ini juga penelitian kepustakaan (Library Research).Penelitian 

kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku catatan maupun hasil 

laporan penelitian terdahulu.Penggambaran dalam penelitian ini adalah 

pengendalian kualitas pada produk yang dihasilkan oleh PT.Semen Baturaja 

Bandar Lampung. 

 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini menggunakan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dalam penelitian dari 

sumber asli.
59

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari 

lapangan, yakni dari karyawan PT.Semen Baturaja Bandar Lampung.Data 

ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi 

mengenai Quality Control dalam mengurangi risiko kerusakan produk 

PT.Semen Baturaja Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian inipenulis 

juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 
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diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal.
60

Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku 

literature dan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di 

PT.Semen Baturaja Bandar Lampung. Data yang dimaksud adalah data 

yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian dan didukung 

dari berbagai pihak lain. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis 

untuk menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai 

lingkup penelitian.
61

 Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dalam 

bentuk data yangtelah dikumpulkan oleh Bagian Produksi PT. Semen 

Baturaja yaitu data produk yang di produksi oleh perusahaan selama bulan 

Februari-Maret periode 2016 dan data produk yang tidak sesuai standar atau 

cacat (misdruk) yang memerlukan proses lanjutan. Adapun pengumpulan data 

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Interview/Wawancara 

Interview/Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.
62

 

Sedangkan jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

interview bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti 
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bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara 

bebas. 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut 

karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di 

interview adalah kepala bagian produksi dan karyawan PT.Semen 

Baturaja Bandar Lampung sebagai bahan penilaian. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “Mencari data 

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel 

yang berupa catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen 

rapat”.Sedangkan menurut koencarningrat metode dokumentasi adalah 

kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.
63

 

Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan melalui penulisan 

yang berkenaan dengan penelitian.Seiring dengan pendapat diatas, maka 

dengan penelitian inipenulis menggunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data tentang sejarah berdirinya, visi, misi, dan struktur 

organisasi PT.Semen Baturaja Bandar Lampung. 

3. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
64

 Metode observasi 

digunakan untuk memperoleh data primer yaitu data produksi dan data 
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misdruk atau data produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk 

PT.Semen Baturaja Bandar Lampung selama bulan Februari-Maret 

periode 2016.  

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populsi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Jadi populasi 

bukan hanya orang,tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain
65

. 

Berdasarkan uraian tersebur maka dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah semua hasil produksi  PT. Semen Baturaja periode bulan 

Februari-Maret 2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan  teknik nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel
66

. berdasarkan uraian 

tersebut maka peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Adapun 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil produksi PT. 
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Semen Baturaja selama periode bulan Februari-Maret 2016 yaitu Semen 

Portland yang merupakan satu-satunya hasil produksi PT. Semen Baturaja. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan.Analisis data 

diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan 

statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir 

deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum 

kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.
67

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik 

data yang berasal dari suatu sampel. Dalam melakukan pengolahan data 

peneliti melakukan pengolahan data untuk mendeskripsikanya dengan 

menggunakan alat bantu statistik yang terdapat pada Statistical Quality Control 

(SQC) dan Statistical Proses Control (SPC). Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut:  

1. Membuat peta kendali P 

Dalam hal menganalisis data, di gunakan peta kendali p (peta 

kendali proporsi kerusakan) sebagai alat untuk pengendalian proses secara 

statistik. Penggunaan peta kendali p ini adalah di karenakan pengendalian 
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kualitas yang dilakukan bersifat atribut, serta data yang diperoleh yang 

dijadikan sampel pengamatan tidak tetap dan produk yang mengalami 

kerusakan (misduk) tersebut harus diproses lebih lanjut. 

Adapun langkah-langkah dalam membuat peta kendali p adalah 

sebagai berikut:
68

 

5) Menghitung Prosentase Kerusakan  

Rumus :P=
  

 
 

Keterangan : 

np :jumlah gagal dalam sub grup 

n: jumlah yang diperiksa dalam sub grup 

Sub grup :Hari ke- 

6) Menghitung garis pusat atau Central Line (CL) 

Garis pusat merupakan rata-rata kerusakan produk (p). 

CL =  ̅= 
∑  

∑ 
 

Keterangan :
69

 

∑   : jumlah total yang rusak 

∑ : jumlah total yang diperiksa 

7) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan 

rumus : 
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UCL =  ̅ + 3√
 ̅(   ̅)

 
 

Keterangan : 

 ̅ : rata-rata ketidak sesuaian produk 

  : jumlah produksi 

8) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Line (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan dengan 

rumus : 

LCL =  ̅ - 3√
 ̅(   ̅)

 
 

Keterangan : 

 ̅ : rata-rata ketidak sesuaian produk 

  : jumlah produksi 

Catatan : jika LCL   0 maka LCL dianggap = 0 

2. Diagram Kontrol Cacat C 100% Inspection 

Setelah membuat peta kendali P bardasarkan proporsi jumlah 

kerusakan produk maka selanjutnya membuat peta kendali berdasarkan 

proporsi rata-rata kerusakan produk dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Rata-rata produksi = 
              

       
 

Rata-rata kerusakan = 
               

       
 

Kerusakan maksimum = rata-rata kerusakan+3√                    

Kerusakan minimum = rata-rata kerusakan-3 √                    



 

4) Menghitung garis pusat atau Central Line (CL) dengan menggunakan 

rumus : 

CL = 
                   

                   
x100% 

5) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan 

rumus : 

UCL = 
                  

                  
x100% 

6) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Line (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan dengan 

rumus : 

LCL = 
                 

                  
x100% 

3. Diagram sebab akibat 

Setelah diketahui proporsi kerusakan produk, maka dilakukan 

analisis selanjutnya yaitu mencari faktor penyebab kerusakan produk 

tersebut dengan menggunakan fishbone diagram, sehingga dapat 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusakan 

produk. Diagram sebab akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang 

memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam 

menemjukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian,dan 

kesenjangan yang terjadi.
70

. 

4. Rekomendasi usulan dengan menggunakan metode Kaizen 
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Setelah diketahui penyebab terjadinya kerusakan produk, maka 

dapat disusun sebuah rekomendasi atau usulan tindakan perbaikan kualitas 

produk dengan menggunakan metode Kaizen. Kaizen merupakan 

perbaikan berkesinambungan atas orang, proses, prosedur, dan faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas.
71

Sedangkan langkah 

langkah dalam penyusunanya yaitu dengan menggunakan konsep 5W+1H 

yang merupakan salah satu alat pola pikir dengan tehnik bertanya dengan 

pertanyaan dasar  5W+1H (What, Who, Why, Where, When dan How). 

 

F. Interpretasi Hasil Penelitian 

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia interpretasi adalah 

pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu tafsiran.
72

 

Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau 

gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-

simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) 

atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan). Menurut definisi, 

interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan. Jika suatu 

objek (karya seni, ujaran, dll) cukup jelas maknanya, objek tersebut tidak akan 

mengundang suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada 

proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Suatu interpretasi 

dapat merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi 

yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol 
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spesifik.Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, matematika, atau 

berbagai bentuk bahasa lainnya.  

 Makna yang kompleks dapat timbul sewaktu penafsir baik secara sadar 

ataupun tidak melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan 

menempatkannya pada kerangka pengalaman danpengetahuan yang lebih 

luas.Tujuan interpretasi biasanya adalah untuk meningkatkan pengertian, tetapi 

kadang, seperti pada propaganda atau cuci otak, tujuannya justru untuk 

mengacaukan pengertian dan membuat kebingungan.
73

 

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil 

analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan 

makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian yang sedang diperbaiki. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan 

yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar 

tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Semen Baturaja (Persero),Tbk didirikan pada tanggal 14 

November 1974 oleh PT. Semen Gresik dengan saham 45% dan PT. 

Semen padang 55%. Pada tanggal 9 November 1979 status Perusahaan 

berubah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Persero 

dengan komposisi saham Pemerintah Republik Indonesia 88%, PT. Semen 

Padang 7% dan PT. Semen Gresik 5%.Sejak tahun 1991 diambil alih 

secara keseluruhan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Produksi yang di hasilkan oleh PT Semen Baturaja (Persero),Tbk 

adalah Semen Portland Type I dan Semen Portland Komposit (SPK) 

dengan lokasi pabrik di Baturaja, Palembang dan Panjang. Pusat Produksi 

terletak di Baturaja yaitu Produksi Terak. Sedangkan proses penggilingan 

dan pengantongan semen selain dilaksanakan di Pabrik Palembang dan 

panjang yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah 

pemasaran. 

Untuk penyempurnaan peralatan yang sudah ada dalam rangka 

pencapaian kapasitas tepasang yaitu sebesar 500.000 ton semen per tahun, 

sekaligus persiapan untuk meningkatkan kapasitas terpasang PT Semen 

Baturaja (Persero) melaksanakan Proyek Optimalisasi I (OPT l). proyek 



 

ini dimulai tahun 1992 dan selesai tahun 1994 dengan kapasitas terpasang 

meningkat menjadi 550.000 ton semen per tahun. 

Sebagai tindak lanjut proyek OPT I, pada tahun 1996 Perseroan 

melaksanakan Proyek Optimalisasi ll (OPT ll), untuk meningkatkan 

kapasitas menjadi sebesar 1.250.000 ton semen per tahun. Proyek OPT ll 

selesi tahun 2001 dan telah berproduksi sampai dengan sekarang. 

2. Visi Misi Perseroan 

a. Visi Perseroan 

PT. Semen Baturaja (persero) Tbk menjadi produsen semen 

yang efisien, mempunyai daya saing dan tumbuh. 

b. Misi Perseroan 

1) Memproduksi semen yang berkualitas, efisien dan memasarkanya 

dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta berwawasan 

lingkungan. 

2) Membangun sumbar daya manusia yang professional. 

3) Memaksimalkan nilai tambah perusahaan bagi stakeholder. 

Adapun visi dan misi tersebut dirumuskan sesuai dengan arah, 

tujuan, serta rencana jangka panjang perseroan sebagaimana yang telah 

disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 20 Januari 



 

2012 terkait rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) untuk tahun 2012–

2016. 

3. Sruktur Organisasi Perseroan 

Struktur organisasi merupakan perangkat Perseroan khususnya 

manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran Perseroan.Struktur 

Organisasi Perseroan menerapkan struktur organisasi yang dinamis, efisien 

dan efektif sesuai dengan perkembangan industri serta dalam rangka 

mencapai pertumbuhan kinerja yang optimal.PT.Semen Baturaja (Persero) 

telah memperoleh sertifikat ISO 9002 yang setiap tahun diaudit oleh 

auditor dari luar perusahaan untuk menjamin konsistensi mutu produk di 

perusahaan. Dengan mempertahankan dan menerapkan sisitem 

managemen mutu ISO 9002, maka struktur organisasi PT.Semen Baturaja 

(Persero) dapat berubah setiap saat, apabila didalam implementasinya 

terdapat ketidak sesuaian. Cara ini diterapkan untuk mencari bentuk 

organisasi yang efektif, efisien, dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan 

organisasi atau perusahan 

Struktur Organisasi yang mampu mengkoordinasi tuntutan 

pengembangan usaha disertai kemampuan untuk mengarahkan semua 

sistem yang terlibat di dalamnya agar lebih efisien, efektif dan 

produktif.Struktur organisasi diformulasikan berdasarkan spesialisasi dan 

fungsi masing-masing anggota di dalam unit kerja Perusahaan. 



 

 Struktur organisasi Semen Baturaja saat ini telah ditinjau dan 

penyusunannya telah diselaraskan kepada visi dan misi Perseroan yang 

akan dicapai dengan melihat kepada proses bisnis, bakat dan kemampuan 

yang dimiliki karyawan guna mencapai performa Perusahaan yang 

optimal. Setelah melalui review terhadap struktur organisasi Perseroan, 

kami berpandangan bahwa komposisi yang ada saat ini telah sesuai dengan 

kebutuhan Perusahaan dan diharapkan dapat memacu kerjasama yang 

sinergis antar seluruh karyawan dan manajemen dapat tercapai.Struktur 

organisasi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk yaitu berbentuk hierarki 

fungsional dengan design struktur birokrasi, dimana pekerjaan dibagi-bagi 

sesuai dengan spesialisasi kerjanya, dan dikelompokkan sesuai dengan 

fungsi-fungsinya sehingga tugas yang sama dapat dikoordinasikan. 

Struktur organisasi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar 2Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 



 

Sebagai suatu badan usaha milik negara, PT Semen Baturaja 

(Persero), Tbk memiliki struktur organisasi yang merupakan bagian sangat 

penting untuk suatu perusahaan. Sehingga nantinya masing – masing 

memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Secara umum, struktur 

organisasi di PT Semen Baturaja (Persero), Tbk terbagi dalam 4 direktorat: 

a. Direktorat Utama, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan. 

2) Mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang telah dijalankan. 

3) Memberikan laporan tentang hal–hal yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan kepada pimpinan perusahaan. 

4) Mengambil inisiatif serta membuat perjanjian–perjanjian dan 

kontrak kerja sama dengan pihak diluar organisasi perusahaan. 

5) Menyusun rencana strategis perusahaan, melakukan pengawasan 

dan evaluasi. 

b. Direktorat Produksi dan Teknik, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan, penelitian, 

pengembangan bidang engineering dan usaha sistem manajemen 

dan logistik. 

2) Bertanggung jawab atas kelancaran fungsional dan utilitas. 

a) Mengendalikan seluruh operasional produksi semen di ketiga 

site, yaitu Baturaja, Palembang, Panjang. 

b) Merumuskan kebijaksanaan teknik operasi pabrik. 



 

c) Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan peralatan 

produksi dan sarana pendukung. 

d) Membuat program inovasi peningkatan mutu hasil produksi. 

c. Direktorat Produksi dan Teknik Membawahi antara lain: 

1) Departemen Penelitian dan Pengembangan. 

a) Penelitian LBBPP dan jaminan mutu (QA). 

b) Sistem informasi manajemen dan PUM. 

c) Rancang bangun dan perekayasaan. 

2) Departemen Operasi. 

a) Produksi PBR. 

b) PBM PBR. 

c) Pemeliharaan PBR. 

d) K–3. 

e) Perencanaan Teknik Pabrik. 

f) Pabrik Palembang. 

g) Pabrik Panjang. 

h) Perencanaan dan penyediaan material. 

d. Direktorat Keuangan, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian bidang keuangan dan pemasaran. 

2) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan perusahaan. 

3) Mengatur dan mengawasi setiap pengeluaran bagi penyediaan 

bahan baku dan pemasukan hasil penjualan produk. 



 

4) Mengatur dan menyerahkan gaji karyawan perusahaan. 

5) Mengatur dan merencanakan pembelian barang inventaris. 

6) Menentukan tempat pemasaran hasil produksi. 

7) Menetapkan suatu harga penjualan produksi. 

8) Melakukan suatu perkenalan kepada masyarakat dengan 

mempromosikan hasil produksi. 

e. Direktorat Keuangan membawahi antara lain: 

1) Departemen Keuangan. 

2) Akuntansi. 

3) Perbendaharaan, pajak, dan asuransi. 

4) Anggaran dan analisa keuangan. 

5) Departemen pemasaran. 

6) Penjualan. 

7) Pemasaran. 

8) Distribusi dan transport. 

f. Direktorat Umum dan SDM (Sumber Daya Manusia), memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan pengembangan 

sumber daya manusia dan umum. 

2) Memberikan pelayanan kepada semua unsur di dalam organisasi 

perusahaan pada bidang kesejahteraan, kesehatan, serta 

keselamatan kerja bagi seluruh karyawan dan keluarganya. 



 

3) Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam 

organisasi perusahaan. 

4) Mengatur dan meningkatkan hubungan kerja sama antar 

karyawan perusahaan dan antar masyarakat sekitar. 

5) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan–karyawan 

perusahaan . 

g. Direktorat SDM (Sumber Daya Manusia) membawahi antara lain: 

1) Departemen SDM dan Umum 

a) Umum. 

b) SDM dan Afiliasi. 

c) Keamanan. 

2) Departemen Logistik 

a) Pengadaan. 

b) Perencanaan pengadaan material. 

Setiap tingkat dipimpin oleh kepala, dimana masing – masing 

kepala dalam setiap tingkat mempunyai wewenang masing – masing. 

Untuk lebih jelasnya telah dilampirkan tabel struktur organisasi 

perusahaan PT Semen Baturaja (Persero), Tbk. 

4. Etika PT.Semen Baturaja 

Guna mencapai tujuan Perseroan, seluruh kegiatan Perusahaan 

dilandasi nilai-nilai etika yang tidak hanya bertumpu pada tujuan 

ekonomis semata.Kode etik dan budaya Perusahaan atau Code of Conduct 

(Pedoman Perilaku) Perusahaan disusun berlandaskan nilai-nilai yang 



 

dianut oleh setiap pimpinan dan karyawan yang dalam implementasinya 

dijabarkan dalam sikap dan perilaku bagi setiap pengurus dan karyawan di 

luar dan di dalam Perseroan. Pedoman ini merupakan landasan kegiatan 

usaha Perseroan yang menjadi acuan bagi Pengurus dan Karyawan dalam 

berinteraksi/ berhubungan dengan seluruh stakeholders serta dalam 

berinteraksi dengan sesama pengurus maupun karyawan. Perseroan 

meyakini bahwa kegiatan usaha yang bersinergi dengan pola etika dan 

budaya Perseroan mampu menuntun seluruh komponen perseroan bersikap 

secara profesional dan menghasilkan keberhasilan usaha bagi Perseroan. 

Pedoman perilaku yang diterapkan pada Perseroan bersifat 

mengikat dan mewajibkan seluruh jajaran Perseroan baik manajemen 

maupun karyawan untuk taat kepada peraturan yang berlaku tersebut. 

Secara terperinci, Etika Usaha yang berlaku pada Semen Baturaja 

mengatur perilaku Perseroan dengan : 

a. Etika Usaha 

1) Etika Perusahaan kepada Karyawan 

2) Etika Perusahaan terkait Serikat Karyawan 

3) Etika Perusahaan kepada Pemegang Saham 

4) Etika Perusahaan kepada Pelanggan 

5) Etika Perusahaan kepada Penyedia Barang dan Jasa 

6) Etika Perusahaan kepada Pemerintah 

7) Etika Perusahaan kepada Masyarakat 

8) Etika Perusahaan kepada Pesaing 



 

9) Etika Perusahaan kepada Asosiasi Semen Indonesia 

10) Etika Perusahaan kepada Kreditur 

11) Etika Perusahaan kepada Investor 

b. Etika Kerja 

Etika kerja PT Semen Baturaja (Persero) Tbk mengatur etika, antara 

lain: 

1) Perilaku Atasan 

2) Perilaku Bahawan 

3) Perilaku Sesama Karyawan Perusahaan 

c. Etika Terhadap Hak-Hak Khusus 

Selain itu, Etika Perilaku dalam lingkungan PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk juga mengatur hal-hal khusus, meliputi: 

1) Adanya benturan kepentingan 

2) Praktik KKN 

3) Gratifikasi 

4) Jamuan bisnis 

5) Pencatatan 

6) Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 

7) Aktivitas Politik 

8) Narkotik 

9) Perjudian 

10) Penggunaan Aset Perusahaan 

11) Perilaku rapat 



 

12) Tanggung jawab terhadap lingkungan 

Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan, memiliki tujuan untuk: 

a. Memberikan pedoman atau kepastian perilaku yang harus ditaati oleh 

pengurus dan karyawan pada saat berhadapan dengan situasi yang 

dilematis. Perilaku yang konsisten dan konsekuen akan 

menciptakan keteraturan dalam pengelolaan Perseroan. 

b. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan 

internal Perseroan serta melindungi pengurus dan karyawan dari 

tekanan atau perilaku manipulatif yang mungkin terjadi di Perseroan. 

c. Mengurangi risiko kerugian akibat tuntutan pihak ketiga akibat 

kelalaian yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan. 

d. Mendorong perbaikan mutu produk dan layanan Perseroan dan jika 

terus dikembangkan dan dikelola pada akhirnya akan menuju pada 

peningkatan reputasi/citra Perseroan. 

e. Secara internal, Pedoman Perilaku ini akan mencegah terjadinya 

benturan kepentingan, menciptakan integritas, kejujuran dan 

profesionalitas pengurus dan karyawan. Sedangkan secara 

eksternal, penerapan Pedoman Perilaku ini akan meningkatkan etos 

kerja bagi pengurus dan karyawan. 

 

 

 

 



 

B. Analisis dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pengendalian Kualitas (Quality Control) Perseroan 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka 

perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang bekualitas 

tinggi, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan 

permintaan konsumen. Oleh karena itu, maka perusahaan harus melakukan 

kegiatan pengendalian kualitas secara terus menerus terhadap produk yang 

dihasilkanya. 

Dalam mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan, pt. 

Semen baturaja melakukan aktivitas pengendalian kualitas serta 

mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi . Pengendalian 

kualitas yang dilakukan perusahaan meliputi tiga tahapan, yaitu : 

a. Pengendalian terhadap bahan baku  

Bahan baku merupakan faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Apabila bahan baku 

yang digunakan memuliki kualitas yang baik atau memenuhi standar, 

maka produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik juga. 

Dalam hal ini PT. Semen Baturaja selalu memeriksa bahan baku yang 

masuk terlebih dahulu sebelum digunakan untuk produksi. 

 

 

 



 

Karakteristik yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

1) Batu Kapur atau Limestone (CaCO3) 

Batu kapur adalah batuan tambang yang berfungsi sebagai 

pembawa Kalsium Karbonat. 

Spesifikasi baru kapur (CaCO3) : 

a) BM : 100.09 gr/mol 

b) Fase : Padat 

c) Warna : Putih kekuningan 

d) Spesific Gravity : 2,5 

e) Kadar Air : 7-10 % H2O 

f) Silika Modulus : 1,49 

g) Iron Modulus : 4,13 

h) CaO :50,80% 

i) MgO max : 1,22 % 

j) Ukuran Material : 0-30 mm 

k) Bulk density : 1,3 ton/m3 

l) Impuritas : 0,2 % 

2) Tanah liat / Clay (.Al2O3 .2SiO2.2H2O) 

Merupakan bahan tambang yang banyak mengandung 

silika atau aluminat.Jenis batuan yang termasuk dalam bahan ini 

adalah silica stone, chart, flint, quartei. Clay terdiri atas banyak 



 

variasi komposisi dan merupakan senyawa alumina silikat hidrat 

dengan kandungan mineral kaolinit atau illit. 

Spesifikasi tanah liat (A12O3) : 

a) BM : 101,94 gr/mol 

b) Fasa : Padatan 

c) Warna : Coklat Kekuningan 

d) Spesific gravity : 2,36 

e) Kadar air : 18 – 25 % 

f) Silika Modulus : 3,03 

g) Iron Modulus : 3,79 

h) CaO : 2,5 % 

i) Ukuran material : 0 - 30 mm 

j) Bulk density : 1,40 ton/m3 

3) Pasir Silika (SiO2) 

Bahan baku ini didatangkan dari Cibadak,Sukabumi. Pasir 

silika berfungsi untuk memperbaiki kandungan oksida silika 

dalam campuran bahan baku 

Spesifikasi Pasir silka (SiO2) : 

a) Fasa : padatan 

b) Warna : Abu-abu 

c) Spesific gravity : 2,37 

d) Kadar air : 18 – 25 % 

e) Silika Modulus : 5,29 



 

f) Iron Modulus : 2,37 

g) Ukuran material : 0 - 30 mm 

h) Bulk density : 1,45 ton/m3 

i) Pasir besi/ Pyrite Clinder (Fe2O3) 

4) Gypsum (CaSO4.2H2O) 

Gypsum merupakan senyawa kalsium sulfat 

anhydrous.Fungsi dari penambahan gypsum sebagai retarder yaitu 

memperlambat waktu pengerasan semen. Gypsum ditambahakan 

pada bagian akhir sekitar 3-5% dengan kadar air minimal 10%. 

Gypsum ini diperoleh atau didatangkan dari luar negeri yaitu dari 

Thailand, Australia dan Jepang. 

Spesifikasi Gypsum (CaSO4.2H2O) : 

a) Fasa : padat 

b) Bentuk : tepung (powder) dan butiran 

c) Warna : putih kekuningan 

Selama ini perusahaan merasa puas dengan bahan baku 

yang mereka terima dari pemasok walaupun terkadang ada yang 

kurang memenuhi standar, tapi perusahaan mempertimbangkan 

sulitnya mendapatkan bahan baku tersebut dan untuk itu mereka 

masih terus berupaya untuk mencari solusi bahan pendukung 

sebagai pelengkapnya. 

 

 



 

b. Pengendalian Terhadap  Proses Produksi 

Selama proses produksi berlangsung, setiap karyawan yang 

terlibat bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka. Apabila 

ditemukan penyimpangan didalam proses produksi, maka karyawan 

atau operator yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan tersebut 

segera melaporkan kepada menajer produksi. 

Kegiatan operasional di PT Semen Baturaja (Persero), Tbk ini 

memiliki 6 tahapan. Keenam tahapan itu adalah:  

1) Penambangan 

Metode penambangan yang dilakukan PT Semen Baturaja 

(Persero), Tbk bersifat tambang terbuka. Pada penambangan ini 

diperoleh bahan baku utama, yaitu batu kapur (limestone) dan 

tanah liat (clay). Adapun metode ini dipakai karena deposit batu 

kapur terletak pada daerah yang mendatar, sehingga tempat kerja 

(front) digali ke arah bawah dan membuat cekungan (pit) atau 

kawah. Metode penambangan seperti in disebut “The Pit Quarry”. 

Gambar 3Pit Type Quarry 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 



 

a) Penambangan Batu Kapur (Limestone) 

Penambangan batu kapur terletak di ± 1400 (m) ke 

arah barat daya dari lokasi pabrik. Area penambangan dengan 

luas ± 51,5(ha) ini memiliki ketebalan tanah penutup 

(overburden) rata – rata 4 (m). Aktifitas penambangan batu 

kapur meliputi beberapa bagian, antara lain: 

1) Clearing (pembersihan) 

2) Stripping of Burden (pengupasan tanah penutup) 

3) Drilling (pengeboran) 

4) Blasting (peledakan) 

5) Loading and Hauling (pemuatan dan pengangkutan) 

b) Penambangan Tanah Liat (clay) 

Penambangan tanah liat berlokasi di dekat tambang 

batu kapur, memiliki luas ± 27,4 (ha) dengan sistem 

penggalian dari atas. sistem dan langkah–langkah 

penambangan ini hampir sama dengan penambangan batu 

kapur, hanya saja pada penambangan tanah liat tidak 

dilakukan drilling dan blasting karena material tanah liat 

tidak keras dan mampu diangkut secara langsung oleh alat 

berat. 

Selain batu kapur dan tanah liat, semen juga 

memerlukan pasir silika yang dibeli dari penambangan rakyat 



 

dan pasir besi yang didapat dari perusahaan metalurgi.Kedua 

bahan tersebut digunakan sebagai bahan koreksi pada bahan 

mentah utama yang kekurangan SiO2 dan Fe2O3. 

 

2) Crusher 

Setelah proses penambangan selesai, barulah bahan baku 

berupa batu kapur dan tanah liat direduksi ukurannya menjadi 

lebih kecil. Batu kapur dari tambang, dikumpulkan didalam 

limestone hopper lalu diangkut oleh apron feeder menuju ruang 

crushing. Crusher yang digunakan jenis Single Shaft Hammer 

Crusher. Setelah melalu proses crushing batu kapur yang telah 

berukuran kecil tadi diangkut menggunakan belt conveyor menuju 

tempat penyimpanan batu kapur. Limestone Crusher tersebut 

memiliki kapasitas 650 (ton/jam).Adapun pada tanah liat, 

dihancurkan menggunakan mesin Roller Crusher sampai 

berukuran ± 35 (mm) untuk selanjutnya diangkut menggunakan 

belt conveyor dan disimpan di Clay Storage.Clay Crusher 

memiliki kapasitas sebesar 450 (ton/jam). 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4 Double Roller Hammer Crusher 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

 

Tujuan dari proses penghancuran ini agar memudahkan 

masuknya material pada proses selanjutnya. Dan tujuan dari 

penyimpanan tersebut untuk mengatur kapasitas bahan yang 

masuk, dikarenakan pabrik semen ini menggunakan sistem 

continue dimana proses penyimpanan dimaksudkan untuk 

menghindari kurangnya pasokan bahan baku. 

3) Rawmill 

Pada proses Rawmill ini meliputi beberapa bagian antara 

lain proses pengambilan bahan mentah berupa batu kapur dari 

ruang penyimpanan (Limestone Storage), selanjutnya masuk 

kedalam Bin Limestone yang kemudian ditimbang pada alat 

Dosimat Feeder untuk selanjutnya dicampur dengan tanah liat 

dan bahan koreksi berupa pasir besi dan silika.  



 

Kemudian bahan baku tersebut diangkut menggunakan 

Belt Feeding, dimasukkan kedalam Vertical Mill untuk digiling 

dan dikeringkan. Produk dari vertical mill ini disebut Rawmeal, 

disimpan di CF SILO. 

Gambar 5 Rawmill atau Vertical Mill. 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

4) Pembakaran 

Dari CF SILO, material masuk kedalam Cyclone Pre-

heater. Didalam Pre-heater ini material mendapatkan perlakuan 

panas awal dengan suhu berkisar 300 [ºC] yang dihasilkan oleh 

mesin burner dan pemanasan Kiln.Pre-heater ini mempunyai 4 

tingkatan (Stage I, II, III, IV). Pada saat Rawmeal masuk ke stage 

I, campuran Rawmeal dan gas dipisahkan melalui stage raw 

material chute dan connecting duct. Didalam cyclone stage II, 

rawmeal mendapat panas dengan suhu sekitar 350 [ºC]. 

Selanjutnya rawmeal diteruskan menuju cyclone III dan IV. 

Didalam cyclone IV ini panas mencapai suhu 800 [ºC]. 

Proses yang terjadi selama cyclone I – IV ini memakan waktu ± 

20 [s] dan selama itu, kiln telah menghasilkan panas dengan 



 

temperatur hingga ± 1000 – 1500 [ºC]. Setelah rawmeal melewati 

tahapan pre-heater, maka rawmeal mengalami proses 

pembakaran dengan suhu 1000 – 1500 [ºC].   

Gambar 6 Rotary Kiln. 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

Selanjutnya hasil pembakaran yang disebut clinker keluar 

dari kiln, didinginkan secara mendadak didalam Grate Cooler, 

karena mengalami pendinginan mendadak, clinker menjadi 

gumpalan gumpalan yang mudah hancur dan melalui proses 

quenching, clinker yang lolos melalui grate basket menuju 

hopper dan dikeluarkan oleh drag chain. Tujuan dari proses 

quenching adalah untuk mendapatkan clinker dengan mutu yang 

baik. Clinker kemudian disimpan d Silo Clinker 

Gas dan debu yang dihasilkan oleh kiln dan grate cooler 

ditarik oleh exhaust fan melalui gas duct dan conditioning tower 

yang kemudian keluar melalui cerobong pembuangan. 

 

 

 

 

 

 



 

5) Cement Mill 

Clinker yang telah disimpan di silo storage kemudian 

dikeluarkan kembali melalui conveyor dan masuk kedalam 

clinkerbin, demikian juga gypsum disimpan dalam bin. 

Pada saat penggilingan, clinker dicampur dengan gypsum 

(4% – 6%).Gypsum ini sebagai sumber SO3, yang bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas semen. 

Dari banyaknya gypsum yang ditambahkan, menghasilkan 

2 jenis produk semen, yaitu OPC dan PCC. Semen OPC 

mengandung kadar SO3 lebih banyak dibanding PCC. Kadar SO3 

dalam OPC sekitar 2,22%, sedangkan pada PCC sebesar 2,18%. 

Dari belt conveyor campuran ini kemudian dihancurkan 

dengan Roller Press sehingga memiliki ukuran tertentu yang 

selanjutnya digiling dengan menggunakan Tube Mill 2 

kompartemen yang berisi ball steel sebagai media penghancur. 

Dengan menggunakan sebuah fan, material yang sudah halus 

dihisap dan dipindahkan dari udara pembawa dengan 

menggunakan perangkat pemisah debu.Hasil penggilingan semen 

disimpan dalam Silo Semen kedap udara. 

 

 

 

 



 

Gambar 7Cement Mill / Steel Ball Mill 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

6) Packer 

Pengemasan semen dibagi menjadi 3 macam, yaitu 

semen curah, semen big bag, dan sak semen.Semen curah adalah 

semen yang dikemas menggunakan truk kapsul, semen ini 

kapasitasny tergantung permintaan konsumen.Biasanya 

digunakan oleh kontraktor agar biaya pembuatan bangunan lebih 

murah dibanding membeli semen big bag atau sak semen. 

Semen big bag adalah semen yang dikemas dalam 

kantong besar, dengan kapasitas 1 (ton), distribusi semen big bag 

sama dengan semen curah, hanya tergantung permintaan 

konsumen. Untuk semen sak langsung didistribusikan ke berbagai 

daerah, khususnya Baturaja, Palembang, Linggau, Bengkulu, dan 

sebagainya. 

Semen dikeluarkan dari Silo Semen dan diangkut 

menggunakan belt conveyor masuk kedalam steel silo.Dengan 

alat pengantongan berupa Rotary Packer, semen dikantongi setiap 



 

saknya 50(kg), kemudian siap diangkut menggunakan truk untuk 

dipasarkan. 

Gambar 8 Rotating Packer 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

 

2. Analisis dan Pembahasan Quality Control 

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya diketahui data jumlah 

produksi, jumlah produk rusak (misdruk) dan persentase produk rusak 

(misdruk) pada PT Semen Baturaja (persero) Tbk pada bulan Februari dan 

bulan Maret2016 yaitu, sebagai berikut : 

Tabel 5 

Data Jumlah Produksi Bulan Februari 2016 

Tanggal 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase 

Misdruk (%) 

01 Februari 2016 739,80 31,58 4,27 

02 Februari 2016 942,93 55,25 5,86 

03 Februari 2016 692,69 23,75 3,43 

04 Februari 2016 792,90 39,96 5,04 

05 Februari 2016 328,61 14,16 4,31 

06 Februari 2016 501,15 31,67 6,32 



 

07 Februari 2016 447,37 10,82 2,42 

08 Februari 2016 1125,66 41,53 3,69 

09 Februari 2016 1131,20 34,95 3,09 

10 Februari 2016 836,60 58,14 6,95 

11 Februari 2016 594,93 37,00 6,22 

12 Februari 2016 1092,15 75,46 6,91 

13 Februari 2016 897,72 29,44 3,28 

14 Februari 2016 821,05 35,14 4,28 

15 Februari 2016 1116,42 57,38 5,14 

16 Februari 2016 1069,19 45,54 4,26 

17 Februari 2016 1155,68 67,49 5,84 

18 Februari 2016 1002,70 42,31 4,22 

19 Februari 2016 339,74 22,15 6,52 

20 Februari 2016 704,62 37,20 5,28 

21 Februari 2016 778,90 40,65 5,22 

22 Februari 2016 834,87 32,72 3,92 

23 Februari 2016 545,80 25,27 4,63 

24 Februari 2016 1052,10 59,02 5,61 

25 Februari 2016 1094,35 40,81 3,73 

26 Februari 2016 955,12 52,62 5,51 

27 Februari 2016 377,39 12,30 3,26 

28 Februari 2016 587,68 29,73 5,06 

29 Februari 2016 1071,09 46,27 4,32 

Grand Total 23630,56 1130,46 4,77 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
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Tabel 6 

Data Jumlah Produksi Bulan Maret 2016 

Tanggal 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase 

Misdruk (%) 

01 Maret 2016 891,15 38,052 4,27 

02 Maret 2016 561,77 38,53 6,86 

03 Maret 2016 692,69 23,75 3,43 

04 Maret 2016 792,40 39,96 5,04 

05 Maret 2016 328,61 14,16 4,31 

06 Maret 2016 487,00 16,16 3,32 

07 Maret 2016 460,47 24,95 5,42 

08 Maret 2016 1136,52 53,30 4,69 

09 Maret 2016 1153,15 58,69 5,09 
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10 Maret 2016 836,60 58,14 6,95 

11 Maret 2016 594,93 37,00 6,22 

12 Maret 2016 1094,70 78,38 7,16 

13 Maret 2016 897,72 29,44 3,28 

14 Maret 2016 821,05 35,14 4,28 

15 Maret 2016 1116,42 57,38 5,14 

16 Maret 2016 1069,19 45,54 4,26 

17 Maret 2016 1155,68 67,49 5,84 

18 Maret 2016 1002,70 42,31 4,22 

19 Maret 2016 339,74 22,15 6,52 

20 Maret 2016 704,62 37,20 5,28 

21 Maret 2016 778,90 40,65 5,22 

22 Maret 2016 842,90 41,47 4,92 

23 Maret 2016 545,80 25,27 4,63 

24 Maret 2016 1052,10 59,02 5,61 

25 Maret 2016 1094,35 40,81 3,73 

26 Maret 2016 955,12 52,62 5,51 

27 Maret 2016 377,39 12,30 3,26 

28 Maret 2016 593,27 35,95 6,06 

29 Maret 2016 1071,09 46,27 4,32 

30 Maret 2016 970,32 40,55 4,18 

31 Maret 2016 825,95 45,09 5,46 

Grand Total 25244,96 1172,208 4,98 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
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a. Analisis Menggunakan Peta Kendali P 

Setelah melihat data pada tabel diatas, maka dapat terlihat 

jumlah misdruk yang melebihi batas toleransi misdruk yang telah 

ditetapkan oleh bagian pengawasan kualitas perusahaan sebesar 6 % 

per hari. Oleh karena itu, selanjutnya akan dianalisis kembali untuk 

mengetahui sejauh mana karusakan (misdruk) yang terjadi selama 

bulan Februari-maret 2016 apakah masih dalam batas kendali statistik 

atau tidak  yang dapat dilihat dengan menggunakan grafik kendali atau 

sering disebut dengan peta kendali Pyang tedapat dalam statistical 
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quality control. Peta gendali P mempunyai manfaat untuk membantu 

pengendalian kualitas produksi serta dapat memberikan informasi 

mengenai kapan dan dimana perusahaan harus melakukan perbaikan 

kualitas. 

Adapun langkah-langkah untuk membuat peta kendali P 

tersebut adalah:  

1) Menghitung persentase kerusakan 

P=
  

 
x 100% 

Keterangan : 

Np : jumlah gagal dalan subgrup 

N  : jumlah yang diperiksa dalam subgrup 

Subgrup : hari ke- 

Subgrup 1 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%= 0,042 

Subgrup 2 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,058 

Subgrup 3 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,034 

Subgrup 4 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,050 

Subgrup 5 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,043 

Subgrup 6 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,063 

Subgrup 7 : P= 
  

 
x 100%=

      

     
x 100%=0,024 

Subgrup 8 : P= 
  

 
x 100%=

      

       
x 100%=0,036 

Subgrup 9 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,030 



 

Subgrup 10 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,069 

Dan seterusnya.... 

2) menghitung garis pusat atau Central Line (CL) 

Garis pusat yang merupakan rata-rata kerusakan produk 

( ̅). 

N = 
∑ 

(       )
 

CL =  ̅ =
∑  

(       )( )
 

Keterangan : 

N       : Sampel yang diperiksa 

∑   : jumlah total yang rusak 

∑     : jumlah total yang diperiksa 

 ̅   : rata-rata ketidaksesuaian produk 

Maka perhitunganya adalah : 

N = 
        

  
 =814.592 

CL =  ̅ =
        

(  )(       )
 =0.047 

3) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan 

dengan rumus : 

UCL =  ̅ + √
 ̅(   ̅)

 

 
 

Keterangan : 

UCL : Batas Kendali Atas 



 

 ̅   : rata-rata ketidaksesuaian produk 

 : jumlah produksi 

Maka perhitunganya adalah : 

UCL=  ̅-3√
 ̅(   ̅)

 
 =0,047+3√

     (       )

       
 

  = 0,047+3(0,007) 

    = 0,047+0,021 

       = 0,068 

4) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL 

dilakukan dengan menggunakan rumus : 

LCL=  ̅-3√
 ̅(   ̅)

 
 

Keterangan : 

 ̅ : Rata-rata ketidak sesuaian produk 

 : Jumlah produksi 

Maka perhitunganya adalah : 

Subgrup 1 : LCL=  ̅-3√
 ̅(   ̅)

 
 =0,04779-3√

     (       )

       
 

     = 0,047-3(0,007) 

     = 0,047-0,021 

     = 0,026 

 



 

Untuk hasil perhitungan peta kendali P yang selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel7 

Hasil Perhitungsn Peta Kendali PPeroide Bulam Februari-Maret 2016 

Hari 

Ke- 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Proporsi 

Misdruk (P) CL UCL LCL 

1 739,80 31,58 0,042 0.047 0.068 0,026 

2 942,93 55,25 0,058 0.047 0.068 0,026 

3 692,69 23,75 0,034 0.047 0.068 0,026 

4 792,90 39,96 0,050 0.047 0.068 0,026 

5 328,61 14,16 0,043 0.047 0.068 0,026 

6 501,15 31,67 0,063 0.047 0.068 0,026 

7 447,37 10,82 0,024 0.047 0.068 0,026 

8 1125,66 41,53 0,036 0.047 0.068 0,026 

9 1131,20 34,95 0,030 0.047 0.068 0,026 

10 836,60 58,14 0,069 0.047 0.068 0,026 

11 594,93 37,00 0,062 0.047 0.068 0,026 

12 1092,15 75,46 0,069 0.047 0.068 0,026 

13 897,72 29,44 0,032 0.047 0.068 0,026 

14 821,05 35,14 0,042 0.047 0.068 0,026 

15 1116,42 57,38 0,051 0.047 0.068 0,026 

16 1069,19 45,54 0,042 0.047 0.068 0,026 

17 1155,68 67,49 0,058 0.047 0.068 0,026 

18 1002,70 42,31 0,042 0.047 0.068 0,026 

19 339,74 22,15 0,065 0.047 0.068 0,026 

20 704,62 37,20 0,052 0.047 0.068 0,026 

21 778,90 40,65 0,052 0.047 0.068 0,026 

22 834,87 32,72 0,039 0.047 0.068 0,026 

23 545,80 25,27 0,046 0.047 0.068 0,026 

24 1052,10 59,02 0,056 0.047 0.068 0,026 

25 1094,35 40,81 0,037 0.047 0.068 0,026 

26 955,12 52,62 0,055 0.047 0.068 0,026 

27 377,39 12,30 0,032 0.047 0.068 0,026 

28 587,68 29,73 0,050 0.047 0.068 0,026 

29 1071,09 46,27 0,043 0.047 0.068 0,026 

30 891,15 38,05 0,042 0.047 0.068 0,026 

31 561,77 38,53 0,068 0.047 0.068 0,026 

32 692,69 23,75 0,034 0.047 0.068 0,026 

33 792,40 39,96 0,050 0.047 0.068 0,026 

34 328,61 14,16 0,043 0.047 0.068 0,026 

35 487,00 16,16 0,033 0.047 0.068 0,026 



 

36 460,47 24,95 0,054 0.047 0.068 0,026 

37 1136,52 53,30 0,046 0.047 0.068 0,026 

38 1153,15 58,69 0,050 0.047 0.068 0,026 

39 836,60 58,14 0,069 0.047 0.068 0,026 

40 594,93 37,00 0,062 0.047 0.068 0,026 

41 1094,70 78,38 0,071 0.047 0.068 0,026 

42 897,72 29,44 0,032 0.047 0.068 0,026 

43 821,05 35,14 0,042 0.047 0.068 0,026 

44 1116,42 57,38 0,051 0.047 0.068 0,026 

45 1069,19 45,54 0,042 0.047 0.068 0,026 

46 1155,68 67,49 0,058 0.047 0.068 0,026 

47 1002,70 42,31 0,042 0.047 0.068 0,026 

48 339,74 22,15 0,065 0.047 0.068 0,026 

49 704,62 37,20 0,052 0.047 0.068 0,026 

50 778,90 40,65 0,052 0.047 0.068 0,026 

51 842,90 41,47 0,049 0.047 0.068 0,026 

52 545,80 25,27 0,046 0.047 0.068 0,026 

53 1052,10 59,02 0,056 0.047 0.068 0,026 

54 1094,35 40,81 0,037 0.047 0.068 0,026 

55 955,12 52,62 0,055 0.047 0.068 0,026 

56 377,39 12,30 0,032 0.047 0.068 0,026 

57 593,27 35,95 0,060 0.047 0.068 0,026 

58 1071,09 46,27 0,043 0.047 0.068 0,026 

59 970,32 40,55 0,041 0.047 0.068 0,026 

60 825,95 45,09 0,054 0.047 0.068 0,026 

Total 48.875,52 2.388,32     

Dari hasil perhitungan tabel diatgas, maka selanjutnya dapat 

dibuat peta kendali P yang dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 9 

Peta Kendali PBulan Februari-Maret 2016 

 

 
Sumber : Berdasarkan tabel 7 

Berdasarkan peta kendali p diatas maka dapat dilihat 

bahwasanya data jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi 

perusahaan masih dalam batas kendali, ini dibuktikan dengan tiak 

adanya titik yang melebihi batas kendali atas atau UCL. namun 

demikian jika dilihat dari batas toleransi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan yaitu sebesar 6% atau 0.06% dalam peta kendali tersebut 

terdapat 7 (tujuh) titik yang melebihi batas kendali statistik yang 

ditetapkan yaitu poin 6 =0,063, poin 11=0,062, poin 19=0,065, poin 

31=0,068, poin 40=0,062, poin 48=0,065, dan poin 57=0,06. 

Bardasarkan uraian tersebutmaka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya pengendalian kualitas  di PT. Semen Baturaja masih 

dalam kendali statistik atau proporsi kecacatan produknya masih 

dalam batas control statistik. Namun demikian perusahaan masih 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153555759

std CL UCL LCL Outline



 

harus terus mengadakan perbaikan kualitas karena bardasarkan peta 

kendali P tersebut masih terdapat beberapa titik yang melebihi batas 

kendali misdruk yang telah ditetapkan oleh perusahaan artinya di 

dalam pengendalian kualitas perusahaan masih terdapat 

penyimpangan. 

b. Analisis Menggunakan Kontrol Cacat C 100% Inspection 

Setelah membuat peta kendali P bardasarkan proporsi jumlah 

kerusakan produk dan berdasarkan sampel yang diperiksa, maka 

selanjutnya membuat diagram control cacat C 100% Inspection 

berdasarkan proporsi jumlah produksi untuk menguji proporsi jumlah 

misdruk selama periode penelitian apakah masih dalam kendali 

statistik atau tidak dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rata-rata produksi = 
              

       
= 
         

  
=774,78 

Rata-rata kerusakan = 
               

       
= 
        

  
= 38,37 

Kerusakan maksimum = rata-rata kerusakan+3√                    

= 38,37+3√       =56,95 

Kerusakan minimum = rata-rata kerusakan-3 √                    

=38,37-3 √      =19,78 

1) Menghitung garis pusat atau Central Line (CL) dengan 

menggunakan rumus : 

CL = 
                   

                   
x100% 

CL = 
     

       
x100% =0,049% 



 

2) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan 

dengan rumus : 

UCL = 
                  

                  
x100% 

UCL = 
     

      
 x 100% =0,073% 

3) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Line (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL 

dilakukan dengan rumus : 

LCL = 
                 

                  
x100% 

LCL = 
     

      
x100% =0.025% 

4) Menghitung persentase kerusakan 

Dengan rumus sebagai berikut : 

P=
  

 
x 100% 

Keterangan : 

Np : jumlah gagal dalan subgrup 

N  : jumlah produksi dalam subgrup 

Subgrup : hari ke- 

Maka perhitungan datanya sebagai berikut : 

Subgrup 1 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,044 

Subgrup 2 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,062 

Subgrup 3 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,035 



 

Subgrup 4 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,053 

Subgrup 5 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,045 

Subgrup 6 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,067 

Subgrup 7 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,024 

Subgrup 8 : P= 
  

 
x 100% =

       

         
x 100% =0,038 

Subgrup 9 : P= 
  

 
x 100% =

       

         
x 100% =0,031 

Subgrup 10 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,074 

Dan seterusnya.... 

 

Berikut merupakan hasil perhitungan berdsasarkan rumus 

diatas yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

 

Tabel 8 

Hasil Perhitungan Diagram Kontrol Cacat C 100% Inspection 

Hari 

Ke- 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Proporsi 

Misdruk (P) CL UCL LCL 

1 708,21 31,58 0,044 0,049 0,073 0.025 

2 887,68 55,25 0,062 0,049 0,073 0.025 

3 668,93 23,75 0,035 0,049 0,073 0.025 

4 752,94 39,96 0,053 0,049 0,073 0.025 

5 314,45 14,16 0,045 0,049 0,073 0.025 

6 469,47 31,67 0,067 0,049 0,073 0.025 

7 436,54 10,82 0,024 0,049 0,073 0.025 

8 1084,13 41,53 0,038 0,049 0,073 0.025 

9 1096,25 34,95 0,031 0,049 0,073 0.025 

10 778,46 58,14 0,074 0,049 0,073 0.025 

11 557,93 37,00 0,066 0,049 0,073 0.025 

12 1016,68 75,46 0,074 0,049 0,073 0.025 

13 868,27 29,44 0,033 0,049 0,073 0.025 

14 785,91 35,14 0,044 0,049 0,073 0.025 



 

15 1059,04 57,38 0,062 0,049 0,073 0.025 

16 1023,64 45,54 0,004 0,049 0,073 0.025 

17 1088,19 67,49 0,069 0,049 0,073 0.025 

18 960,38 42,31 0,055 0,049 0,073 0.025 

19 317,59 22,15 0,055 0,049 0,073 0.025 

20 667,42 37,20 0,004 0,049 0,073 0.025 

21 738,24 40,65 0,048 0,049 0,073 0.025 

22 802,14 32,72 0,059 0,049 0,073 0.025 

23 520,53 25,27 0,038 0,049 0,073 0.025 

24 993,18 59,02 0,058 0,049 0,073 0.025 

25 1053,53 40,81 0,033 0,049 0,073 0.025 

26 902,50 52,62 0,053 0,049 0,073 0.025 

27 365,19 12,30 0,045 0,049 0,073 0.025 

28 557,94 29,73 0,044 0,049 0,073 0.025 

29 1024.82 46,27 0,073 0,049 0,073 0.025 

30 853,10 38,05 0,035 0,049 0,073 0.025 

31 523,23 38,53 0,053 0,049 0,073 0.025 

32 668,93 23,75 0,045 0,049 0,073 0.025 

33 752,94 39,96 0,034 0,049 0,073 0.025 

34 314,45 14,16 0,057 0,049 0,073 0.025 

35 470,84 16,16 0,049 0,049 0,073 0.025 

36 435,51 24,95 0,053 0,049 0,073 0.025 

37 1083,22 53,30 0,074 0,049 0,073 0.025 

38 1094,45 58,69 0,066 0,049 0,073 0.025 

39 778,46 58,14 0,077 0,049 0,073 0.025 

40 557,93 37,00 0,033 0,049 0,073 0.025 

41 1016,32 78,38 0,044 0,049 0,073 0.025 

42 868,27 29,44 0,054 0,049 0,073 0.025 

43 785,91 35,14 0,044 0,049 0,073 0.025 

44 1059,04 57,38 0,054 0,049 0,073 0.025 

45 1023,64 45,54 0,044 0,049 0,073 0.025 

46 1088,19 67,49 0,062 0,049 0,073 0.025 

47 960,38 42,31 0,044 0,049 0,073 0.025 

48 317,59 22,15 0,069 0,049 0,073 0.025 

49 667,42 37,20 0,055 0,049 0,073 0.025 

50 738,24 40,65 0,055 0,049 0,073 0.025 

51 801,43 41,47 0,051 0,049 0,073 0.025 

52 520,53 25,27 0,048 0,049 0,073 0.025 

53 993,08 59,02 0,059 0,049 0,073 0.025 

54 1053,53 40,81 0,038 0,049 0,073 0.025 

55 902,50 52,62 0,058 0,049 0,073 0.025 

56 365,09 12,30 0,033 0,049 0,073 0.025 

57 557,32 35,95 0,064 0,049 0,073 0.025 

58 1024,82 46,27 0,045 0,049 0,073 0.025 



 

59 929,76 40,55 0,043 0,049 0,073 0.025 

60 780,85 45,09 0,057 0,049 0,073 0.025 

Total 46487,18 2.388,32     

Sumber : Data primer yang dioleh 

Gambar 10 

Peta Pendali Kontrol Cacat C 100% Inspection 

 
Sumber :Data Tabel 9 

 

Berdasarkan data tabel perhitungan diatas maka dapat di lihat 

hasilnya sebagaimana dalam gambar diagram control C 100% 

Inspection diatas, menunjukkan data rata-rata ketidaksesuaian kualitas 

hasil produksi PT. Semen Baturaja selama periode bulan Februari-

Maret 2016masih berada dalam batas toleransi pengendalian kualitas 

secara statistik, hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukanya titik 

yang melebihi garis atas (UCL) atau batas toleransi misdruk secara 

statistik. Dengan demikian pengendalian kualitas PT. Semen Baturaja 

selama periode bulan Februari-Maret 2016 sudah baik, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya dua titik yang melebihi garis bawah 
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(LCL) yaitu pada poin 18=0,004 dan poin 22=0,004 yang berarti 

perusahaan telah mampu mengurangi misdruk hingga melebihi 

standar yang telah ditetapkan secara statistik. Namun demikian 

perusahaan masih harus terus meningkatkan quality control nya sebab, 

berdasarkan gambar diatas terdapat 10 titik yang melebihi batas 

toleransi jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yaoitu poin 2=0,062, poin 6=0,067, poin 

11=0,066,poin 17=0,062, poin 31=0,073, poin 40=0,066, poin 

46=0,062, poin 48=0,069, poin 57=0,064, artinya hal tersebut 

menyatakan bahwa pengendalian kualitas PT. Semen Baturaja masih 

memerlukan adanya perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi standar 

misdruk yang telah ditetapkan. 

c. Analisis Menggunakan Diagram Sebab Akibat  

Diagram sebab akibat digunakan untuk memperlihatkan 

hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan 

penyebabnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi 

penyebab ketidaksesuaian kualitas produk semen portland PT. Semen 

Baturaja. Penelusuran terhadap masalah yang terjadi dilakukan dengan 

memberikan sumbangan saran berupa tanya-jawab dengan bapak 

Marwin selaku manajer bagian produksi. 

Berdasarkan uraian pertanyaan yang telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan penyebab 



 

ketidaksesuaian kualitas hasil produksi semen portland secara umum 

dapat digolongkan sebagai berikut  : 

1) Man (manusia) 

Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat dalam 

kegiatan proses produksi. 

2) Lingkungan 

Suasana yang tercipta dalam lingkup perusahaan khususnya pada 

bagian produksi saat mproses produksi berlangsung. 

3) Machine (mesin) 

Mesin-mesin dan berbagai peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi. 

4) Methode (metode) 

Instruksi kerja atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses 

produksi. 

Berdasarkan empat golongan diatas yang dijadikan sebagai 

pemicu ketidaksesuaian kualitas hasil produksi maka perlu untuk 

dilakukan proses lanjutan. Hal penting yang harus dilakukan dan 

ditelusuri dalam hal ini adalah mencari penyebab timbulnya kerusakan 

tersebut, sebagai alat bantu untuk mencari penyebab timbulnya 

kerusakan tersebut, digunakan diagram sebab akibat atau yang disebut 

Fishbone Chart. Adapun penggunaan diagram sebab akibat yaitu 

untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya misdruk 



 

(cacat). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marwin selaku 

kepala bagian produksi perseroan sebagaimana dalam gambar berikut: 

Gambar11 

Diagram Sebab Akibat 

Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Kualitas Hasil Produksi Semen 

Portland 

 

 

Sumber :Hasil wawancara dengan Bapak Marwin.
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Berdasarkan gambar diagram sebab akibat diatas bahwasanya 

faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kualitas hasil 

produksi yang disebabkan oleh manusia terdapat dua faktor, yaitu 

pertama faktor kesalahan seting poin yang diakibatkan dari keinginan 

operator untuk cepat menyelesaikan pekerjaanya, kedua yaitu 

kesalahan proporsi komposisi penyusun bahan baku yang kurang 

sesuai takaran, dalam hal ini pemicunya adalah karena operator yang 

kurang menguasai intruksi kerja. Faktor berikutnya adalah faktor 

                                                             
76

 Bapak Marwin, Kepala Bagian Produksi, PT.Semen Baturaja (Persero) TbkBandar 

Lampung, Tanggal 20 Maret 2016 



 

metode dalam hal ini pemicunya adalah karena adanya teknik 

sampling yang kurang tepat karena komposisi material campuran tidak 

sesuai dengan standar kualitas. Kemudian faktor berikutnya adalah 

faktor mesin, dalam hal ini terdapat dua faktor pemicu ketidaksesuaian 

kualitas hasil produksi yaitu, pertama karena mesin wight feeder tidak 

akurat atau sensor reader rusak karena kurang perawatan dan 

disebabkan karena adanya petugas yang kurang disiplin dan 

kurangnya pengawasan, dan yang kedua dikarenakan mesin 

penggilingan raw grinding mill tidak bekerja secara optimal 

pemicunya adalah karena kurangnya perawatan mesin akibat dari 

ketidakdisiplinan petugas karena minimnya pengawasan. Kemudian 

yang terakhir adalah di sebabkan oleh faktor lingkungan, dalam hal ini 

pemicunya adalah pertama yaitu adanyapenyumbatan material tanah 

liat karena tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, kedua 

adalah karena faktor gundukan bahan baku yang longsor atau 

habisnya persediaan bahan baku pada saat proses produksi 

berlangsung, ketiga dikarenakan komposisi material bahan baku yang 

bersifat fluktuatif atau material bahan baku bercampur dengan bahan 

kimia yang berbeda, hal ini disebabkan oleh kondisi gudang yang 

terbuka atau kurang optimalnya kerja dust collector (mesin 

poenghisap debu). 

 

 



 

d. Analisis Menggunakan Metode Kaizen 

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidaksesuaian kualitas hasil produksi semen portland  yang terjadi di 

PT. Semen Baturaja, maka langkah selanjutnya adalah menyusun 

suatu rekomendasi atau usulan tindakan perbaikan secara umum 

dengan menggunakan 5W+1H (What, why, Where, When,Who, How), 

dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan produk sebagai berikut : 

1) Permasalahan utama yang terjadi pada faktor manusia adalah 

adanya kesalahan setting point pada mesin wight feeder. 

Permasalahan pada faktor mmanusia tersebut, digunakan untuk , 

membuat perencanaan perbaikan proses dengan harapan 

terjadinya peningkatan kualitas, sebagai berikut : 

a) Membuat satuan instruksi kerja yang jelas dan dapat 

dipahami semua operator yang berperan dalam proses 

produksi, terutama dalam permasalahan setting point. 

b) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja operator 

sehingga pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan. 

c) Melakukan latihan secara periodik terhadap operator baru 

maupun senior dengan tujuan setandarisasi proses kerja. 

d) Melakukan pengawasan secara langsung dilingkungan kerja 

operator, sehingga proses monitoring pada setiap proses 

dapat dilakukan dengan suatu tujuan yaitu process control. 



 

2) Permasalahan selanjutnya adalah pada mesin yang berperan 

dalam proses produksi. Permasalahan paling sering ditemui 

berdasarkan identifikasi masalah ketidaksesuaian mutu hasil 

produksi adalah rusaknya mesin wight feeder dan mesin raw 

grinding mill. Adapun rencana rencana perbaikan yang dilakukan 

sebagai berikut : 

a) Mesin wight feeder 

Masalah yang dijumpai pada mesin wight feeder menurut 

bapak Marwin selaku kepala bagian produksi PT. Semen 

Baturaja (persero) Tbk adalah sensor reader tidak berjalan 

sebagaimana fungsinya yang mengakibatkan pembacaan 

proporsi bahan baku secara tidak akurat. Hal ini disebabkan 

oleh material yang menutupi sensor akibat terjadinya material 

longsor dari penampunganya (Hopper). Sehingga tindakan 

yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan 

secara bertahap 2 kali pengambilan sampel. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengantisipasi material masuk dan sensor 

pembaca yang menyebabkan mesin jadi tidak akurat. 

b) Mesin Raw Grinding Mill  

Masalah yang ditemuai pada mesin ini adalah kurang 

optimalnya proses penggilingan akibat rusaknya sistem 

penekan berputar (Roller-Pressing System) yang berperan 

utama dalam proses pengadukan material. Hal tersebuit 



 

disebabkan karena terjadinya kesalahan sistem seperti level 

material berada (1-2) cm diatas media penggiling. Kasalahan 

tersebut akan menyebabkan mesin berhenti bekerja karena 

roller masin macet. Masalah lainya adalah tersumbatnya 

katup penghubung dimana material seharusnya masuk. 

Perencanaan yang dibuat untuk menangani permasalahn 

tersebut adalah : 

(1) Melakukan pemeriksaan setiap 2 jam sekali setelah 

pengambilan sampel. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan memastikan semua material yang mengalami 

proses dapat lancar dan tidak tersumbat pada saluran 

penghubung. 

(2) Melakukan perventive maintenance serta berkala. 

Pelaksanaan perventive maintenance yang diusulkan 

adalah dengan melakukan perhitungan rata-rata dan 

simpangan baku waktu antar kerusakan untuk mesin raw 

grinding mill. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan 

mesin mengalami terjadinya waktu yang tidak produktif 

(down time) dapat dihindari. 

3) Permasalahan selanjutnya adalah metode. Identifikasi 

permasalahan yang dilakukan mengahasilkan fokus inti 

pembahasan pada  metode penumpukan material pada gudang 

penyimpanan menggunakan metode chevron. Mengubah metode 



 

penumpukan yang sebelumnya menggunakan metode chevron 

diganti dengan menggunakan metode  continous stockpiling. 

Metode penumpukan material dengan cara tersebut membuat 

meterial bahan baku menumpuk dengan tingkatan tertentu, 

sehingga material kasar akan jatuh pada dasar permukaan dan 

material kasar pada bagian atas permukaan. Sehingga 

pengambilan material menggunakan penggaruk (reclaimer) 

memiliki proporsi yang diharapkan bisa seragam. 

4) Permasalahan selanjutnya dalah masalah lingkungan. Masalah 

lingkungan timbul pada material tanah liat yang tidak lancar dari 

saluran masuk mesin rotery dryer, material longsor saat pindah 

gundukan, dan adanya mesin tanur putar (rotery kiln). Berikut 

merupakan usulan tindakan dalam menyikapi permasalahan 

tersebut : 

a) Melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 2 jam setelah 

pengambilan sampel. Hal tersebut dilakukan untuk 

memastikan bahwa material bahan baku yang akan diproses 

dapat lancar dan tidak menghambat jalanya proses produksi.  

b) Pada permasalahan debu yang memberikan pengaruh 

terhadap material lain , maka dibuat perencanaan yang 

merupakan usulan dari kepala bagian produksi dengan 

mengubah jalur tangkap debu. Berikut merupakan sekema 

perencanaan yang dibuat adalah debu yang dihasilkan akibat 



 

pembakaran terak (clinker) dimesin tanur putar (rotery 

dryer), akan menyebabkan terjadinya penyimpangan 

komposisi material pembentuk produk. Jumlah debu (dust) 

yang masuk jalur penangkap debu (dust trap) adalah 3-4 

ton/jam. Jumlah material tanah liat (clay) yang digunakan 

dalam proses setting point adalah 10 ton/jam. Hal tersebut 

akan menyebabkan setiap 13 ton/jam tanah liat yang 

digunakan mengandung debu sebanyak 3-4 ton/jam atau 

30%-40%. Adapun akibat yang ditimbulkan adalah : 

(1) Penegendalian LSF akan sulit dilakukan. 

(2) Terjadinya material longsor pada penampungan hopper 

karena material debu yang ukuranya sangat halus dan 

banyak. 

(3) Longsor yang terjadi menyebabkan terganggunya mesin 

penimbang material  (wight feeder) karena material 

menimbun load cell dan sensor reader. 

Berikut ini merupakan hasil dari perencanaan perbaikan 

kualitas yang dibuat berdasarkan hasil identifikasi menggunakan 

metode Kaizen 5w+1H berdasarkan langkah-langkah diatas. 

 

 

 

 



 

Tabel 10 

Usualan Tindakan Untuk Faktor-Faktor Penyebab Tidaksesuainya Kualitas Hasil 

Produksi 

N

o Faktor 

Penyebab 

Dominan 

PENANGGULANGAN 

Apa 

(What) 

Mengapa 

(Why) 

Dimana 

(Whare) 

Kapan 

(When) 

Siapa 

(Whe) Bagaimana (How) 

1 Manusia 

Kesalahan 

setting Point 

Melakukan 

pelatihan 

berkala, 

membuat 

catatan 

jenis 

kesalahan 

Mengurangi 

terjadinya 

kesalahan 

Bagian 

PCMD Stop produksi 

Kepala seksi 

controlling 

and 

monitoring 

Mengawasi kinerja 

operator dan 

membuat lembar 

kerja operator 

Kurang 

pengawasan 

Melakukan 

pengawasan 

terhadap 

kinerja 

operator, 

membuat 

instruksi 

kerja yang 

jelas dan 

dapat 

dipahami 

semua 

operator 

Agar operator 

lebih teliti 

(disiplin) 

dalam bekerja 

Bagian 

PCMD 

Saat proses 

produksi 

berlangsung 

Kepala 

bagian 

produksi 

Membuat instruksi 

kerja yang  jelas, 

melakukan evaluasi 

secara berkala, 

melakukan 

pengawasan secara 

langsung 

2 Mesin 

Sensor 

reader 

weight 

feeder rusak 

Pengecekan 

bertahap 

Agar fungsi 

sensor reader 

tidak 

terganggu 

Bagian 

produksi 

Setelah 5 jam 

produksi Staff  helper 

Membersihkan 

sensor  reader dan 

menyingkirkan 

material lain yang 

menimbun alat 

Roller 

pressing 

system rusak 

Memberika

n perawatan 

ringan 

berkala 

Agar proses 

penggilingan 

tetap lancar 

Bagian 

produksi 

Setelah 5 jam 

produksi Staff helper 

Membersihkan 

katup aliran 

material yang 

tersumbat, 

membersihkan oli 

dan pelumas pada 

gear 

3 Metode 

Teknik 

penumpukan 

bahan baku 

Mengubah 

metode 

Agar 

diperoleh 

komposisi 

material yang 

optimal 

Bagian 

PCMD 

Proses 

produksi 

Kepala 

bagian 

produksi 

Mengubah metode 

pemnumpukan 

chefron menjadi 

continous 

stockpiling 

4 

Lingkun

gan 

Materoial 

tanah liat 

tersumbat 

Melakukan 

pemeriksaa

n berkala 

Untuk 

melancarkan 

proses 

produksi 

Bagian 

produksi 

Setelah 5 jam 

produksi Staff  helper 

Mengecek katup 

saluran umpan 

tanah liat (feed 

clay) pada kondisi 

lapangan mesin 

rotary kiln menuju 



 

 

3. Interpretasi Hasil 

Sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang subsektor 

kimia industri semen, PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk dituntut untuk 

selalu mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan beroperasi 

diwaktu siang dan malam, perusahaan diharuskan dapat menyelesaikan 

seluruh order sesuai target. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan 

sistem produksi yang tepat dan sistematis yaitu dengan menerapkan 

program quality control (pengendalian kualitas) terhadap produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Setiap awal tahun buku, PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk 

senantiasa membuat sasaran mutu sebagai pedoman dalam melakukan 

pekerjaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam upaya 

menerapkan pengendalian kualitas untuk mengurangi tingkat risiko 

kerusakan produk (misdruk) nya, perusahaan menerapkan standar kualitas 

produksi untuk target misdruk kumulatif Semen Portland ditentukan 

sebesar 6 % dari jumlah yang diproduksi. Hal tersebut dilandasi dari 

kebijakan perusahaan akan pentingnya jumlah order yang masuk. 

Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja dimulai 

limestone hopper 

Material 

debu 

bercampur 

material 

bahan baku 

Membuat 

jalur dust 

trop 

Mempermuda

h 

pengendalian 

LSF 

Bagian 

produksi 

Segera 

setelah 

mendapatkan 

persetujuan 

managemen 

Kepala 

bagian 

produksi 

Membuat jalur baru 

yang 

menghubungkan 

debu dari rotary 

kiln menuju 

limestone hopper 



 

dari tahapan penerimaan bahan baku, proses produksi dan produk jadi oleh 

bagian Quality Controlperusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan peta kendali P 

diperoleh perhitunganan untuk Central Line (CL) 0,047, Upper Control 

Line (UCL) 0,068, Lower Control Limit (LCL) 0,026, berdasarkan 

pengukuran persentase jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi PT. 

Semen Baturaja tidak menunjukkan adanya data yang melebihi batas-batas 

control statistik diatas. Namun demikian jika dibandingakan dengan batas 

control statistik yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 0,060 maka 

didapati 7 (tujuh) titik data yang melebihi batas control tersebut yaitu poin 

6 =0,063, poin 11=0,062, poin 19=0,065, poin 31=0,068, poin 40=0,062, 

poin 48=0,065, dan poin 57=0,06 yang menunjukkan bahwa pengendalian 

kualitas perusahaan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan control cacat C 100% 

inspectiondiperolehperhitunganan untuk Central Line (CL) 0,049, Upper 

Control Line (UCL) 0,073, Lower Control Limit (LCL) 0,025.berdasarkan 

pengukuran persentase jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi PT. 

Semen Baturaja dengan menggunakan batas statistik diatas ditemukan 

adanya 3 titik data yang melebihi garis statistik LCL yaitu pion 7=0,042, 

poin18=0,004, dan poin 22=0,004 yang menunjukkan pengendalian 

kualitas perusahaan sudah baik karena sudah mampu mengurangi 

persentase jumlah ketidaksesiaian kualitas hasil produksinya. Namun jika 

dibandingkan dengan batas control statistik yang ditetapkan oleh 



 

perusahaan sebasat 6% atau 0,060 maka ditemukan 10 titik data yang 

melebihi batas statistik tersebut, yaitu poin 2=0,062, poin 6=0,067, poin 

11=0,066,poin 17=0,062, poin 31=0,073, poin 40=0,066, poin 46=0,062, 

poin 48=0,069, poin 57=0,064, artinya hal tersebut menyatakan bahwa 

pengendalian kualitas PT. Semen Baturaja masih memerlukan adanya 

perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi standar misdruk yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan diagram sebab 

akibat didapatkan faktor penyebab ketidaksesuaian kualitas hasil produksi 

yang disebabkan oleh manusia adalah karena adanya kesalahan seting poin 

dan kesalahan proporsi komposisi bahan baku yang kurang sesuai takaran. 

Faktor metode disebabkan oleh karena adanya teknik sampling yang 

kurang tepat.Faktor mesin disebabkan oleh mesin wight feeder tidak akurat 

atau rusaknya sensor reader dan adanya mesin penggiling raw grinding 

mill yang tidak bekerja secara optimal.Faktor lingkungan disebabkan oleh 

adanya penyumbatan tanah liat karena tidak sesuai ukuran, karena adanya 

gundukan bahan baku yang longsor atau kehabisan bahan baku saat proses 

produksi, karena komposisi material bahan baku yang bersifat fluktuatif 

atau tercampurnya bahan baku dengan bahan kimia lainya. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode kayzen 

diperoleh rekomendasi penanggulangan faktor penyebab kitidaksesuaian 

kualitas hasil produksi yaitu untuk faktor manusia, direkomendasikan 

untuk mengawasi kinerja operator, membuat lembar kerja operator serta 



 

membuat instruksi kerja yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala 

serta melakukan pengawasan secara langsung.untuk faktor mesin 

direkomendasikan untuk membersihkan sensor reader, menyingkirkan 

material lain yang menimbun alat, membersihkan katup aliran material 

yang tersumbat serta membersihkan oli dan pelumas pada gear mesin. 

Faktor metode direkomendasikan untuk mengubah metode penumpukan 

chefron menjadi continous stockpiling. Faktor lingkungan 

direkomendasikan untuk mengecek katup saluran umpan tanah liat pada 

kondisi lapangan mesin rotary kiln menuju limestone hopper serta 

membuat jalur baru yang menghubungkan debu dari rotary kiln menuju 

limestone hopper. 

Berdasarkan uraian hasil analisis diatasdapat disimpulkan 

bahwasanya jumlah produk misdruk (tidak sesuai standar kualitas) yang 

terjadi pada PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk masih terdapat beberapa 

data yang melampui batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Dengan demikian jika hal ini terus terjadi maka angka kerusakan produk 

tersebut tentunya akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan karena 

akan menciptakan pemborosan produksi. Dengan demikian 

makaperusahaan membutuhkan suatu tindakan yang dapat mengatasi 

permasalahan tersebut.Quality Control merupakan alat bantu yang bisa 

digunakan untuk melakukan pengendalian kualitas denan dcara 

mengontrol jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi dengan statistik 

sekaligus mampu mencari penyebab kerusakan serta menentukan batas 



 

kendali dengan menggunakan metode statistik yang tardapat pada 

Statistical Quality Control (SQC). 

Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dilakukan secara 

rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala prosesnya harus dijalankan dengan 

baik, artinya segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. 

Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Dengan demikian 

berkaitan dengan bagaimana menyikapi produk cacat perusahaan, islam 

telah mengajarkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dengan kata 

lain berdasarkan hasil analis dengan menggunakan metode diatas maka 

kenyataan yang dapat dilihat proporsi kecacatan produk perusahaan masih 

terdapat jumlah cacat yang melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan, 

artinya dalam pandangan islam hal tersebut sudah mengabaikan prinsip 

kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha, untuk itu perusahan 

haruslah menjaga budaya kinerja rapi, benar, tertib, dan teratur 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Dalam upaya 

menjalankan prinsip syariat islam terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam Muslim dari Abu Ya‟la, Rasulullah saw bersabda yang artinya : 

Allah Swt mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala 

sesuatu. 

Kata Ikhsan dalam hadis diatas artinya adalah melakukan segala 

sesuatu secara maksimal.Tidak diperbolehkan seseorang melakukan 

sesuatunya tanpa perencanaan, pemikiran dan pengetahuan tentang hal 

tersebut. 



 

Berdasarkan uraian diatas hasil ini sekiranya dianggap cukup untuk 

dapat membuka pandangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

manufakturnya terutama dalam hal menjalankan quality control 

(pengendalian kualitas) produksi secara total agar secara konsisten dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas dengan menekan tingkat 

ketidaksesuaian kualitas hasil produksi (misdruk) perseroan menjadi 

serendah mungkin. 

 

  



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

B. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Semen Baturaja (Persero),Tbk didirikan pada tanggal 14 

November 1974 oleh PT. Semen Gresik dengan saham 45% dan PT. 

Semen padang 55%. Pada tanggal 9 November 1979 status Perusahaan 

berubah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Persero 

dengan komposisi saham Pemerintah Republik Indonesia 88%, PT. Semen 

Padang 7% dan PT. Semen Gresik 5%.Sejak tahun 1991 diambil alih 

secara keseluruhan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Produksi yang di hasilkan oleh PT Semen Baturaja (Persero),Tbk 

adalah Semen Portland Type I dan Semen Portland Komposit (SPK) 

dengan lokasi pabrik di Baturaja, Palembang dan Panjang. Pusat Produksi 

terletak di Baturaja yaitu Produksi Terak. Sedangkan proses penggilingan 

dan pengantongan semen selain dilaksanakan di Pabrik Palembang dan 

panjang yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah 

pemasaran. 

Untuk penyempurnaan peralatan yang sudah ada dalam rangka 

pencapaian kapasitas tepasang yaitu sebesar 500.000 ton semen per tahun, 

sekaligus persiapan untuk meningkatkan kapasitas terpasang PT Semen 

Baturaja (Persero) melaksanakan Proyek Optimalisasi I (OPT l). proyek 



 

ini dimulai tahun 1992 dan selesai tahun 1994 dengan kapasitas terpasang 

meningkat menjadi 550.000 ton semen per tahun. 

Sebagai tindak lanjut proyek OPT I, pada tahun 1996 Perseroan 

melaksanakan Proyek Optimalisasi ll (OPT ll), untuk meningkatkan 

kapasitas menjadi sebesar 1.250.000 ton semen per tahun. Proyek OPT ll 

selesi tahun 2001 dan telah berproduksi sampai dengan sekarang. 

2. Visi Misi Perseroan 

c. Visi Perseroan 

PT. Semen Baturaja (persero) Tbk menjadi produsen semen 

yang efisien, mempunyai daya saing dan tumbuh. 

d. Misi Perseroan 

4) Memproduksi semen yang berkualitas, efisien dan memasarkanya 

dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta berwawasan 

lingkungan. 

5) Membangun sumbar daya manusia yang professional. 

6) Memaksimalkan nilai tambah perusahaan bagi stakeholder. 

Adapun visi dan misi tersebut dirumuskan sesuai dengan arah, 

tujuan, serta rencana jangka panjang perseroan sebagaimana yang telah 

disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 20 Januari 



 

2012 terkait rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) untuk tahun 2012–

2016. 

3. Sruktur Organisasi Perseroan 

Struktur organisasi merupakan perangkat Perseroan khususnya 

manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran Perseroan.Struktur 

Organisasi Perseroan menerapkan struktur organisasi yang dinamis, efisien 

dan efektif sesuai dengan perkembangan industri serta dalam rangka 

mencapai pertumbuhan kinerja yang optimal.PT.Semen Baturaja (Persero) 

telah memperoleh sertifikat ISO 9002 yang setiap tahun diaudit oleh 

auditor dari luar perusahaan untuk menjamin konsistensi mutu produk di 

perusahaan. Dengan mempertahankan dan menerapkan sisitem 

managemen mutu ISO 9002, maka struktur organisasi PT.Semen Baturaja 

(Persero) dapat berubah setiap saat, apabila didalam implementasinya 

terdapat ketidak sesuaian. Cara ini diterapkan untuk mencari bentuk 

organisasi yang efektif, efisien, dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan 

organisasi atau perusahan 

Struktur Organisasi yang mampu mengkoordinasi tuntutan 

pengembangan usaha disertai kemampuan untuk mengarahkan semua 

sistem yang terlibat di dalamnya agar lebih efisien, efektif dan 

produktif.Struktur organisasi diformulasikan berdasarkan spesialisasi dan 

fungsi masing-masing anggota di dalam unit kerja Perusahaan. 



 

 Struktur organisasi Semen Baturaja saat ini telah ditinjau dan 

penyusunannya telah diselaraskan kepada visi dan misi Perseroan yang 

akan dicapai dengan melihat kepada proses bisnis, bakat dan kemampuan 

yang dimiliki karyawan guna mencapai performa Perusahaan yang 

optimal. Setelah melalui review terhadap struktur organisasi Perseroan, 

kami berpandangan bahwa komposisi yang ada saat ini telah sesuai dengan 

kebutuhan Perusahaan dan diharapkan dapat memacu kerjasama yang 

sinergis antar seluruh karyawan dan manajemen dapat tercapai.Struktur 

organisasi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk yaitu berbentuk hierarki 

fungsional dengan design struktur birokrasi, dimana pekerjaan dibagi-bagi 

sesuai dengan spesialisasi kerjanya, dan dikelompokkan sesuai dengan 

fungsi-fungsinya sehingga tugas yang sama dapat dikoordinasikan. 

Struktur organisasi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar 2Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 



 

Sebagai suatu badan usaha milik negara, PT Semen Baturaja 

(Persero), Tbk memiliki struktur organisasi yang merupakan bagian sangat 

penting untuk suatu perusahaan. Sehingga nantinya masing – masing 

memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Secara umum, struktur 

organisasi di PT Semen Baturaja (Persero), Tbk terbagi dalam 4 direktorat: 

h. Direktorat Utama, memiliki tugas sebagai berikut: 

6) Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan. 

7) Mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang telah dijalankan. 

8) Memberikan laporan tentang hal–hal yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan kepada pimpinan perusahaan. 

9) Mengambil inisiatif serta membuat perjanjian–perjanjian dan 

kontrak kerja sama dengan pihak diluar organisasi perusahaan. 

10) Menyusun rencana strategis perusahaan, melakukan pengawasan 

dan evaluasi. 

i. Direktorat Produksi dan Teknik, memiliki tugas sebagai berikut: 

3) Bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan, penelitian, 

pengembangan bidang engineering dan usaha sistem manajemen 

dan logistik. 

4) Bertanggung jawab atas kelancaran fungsional dan utilitas. 

e) Mengendalikan seluruh operasional produksi semen di ketiga 

site, yaitu Baturaja, Palembang, Panjang. 

f) Merumuskan kebijaksanaan teknik operasi pabrik. 



 

g) Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan peralatan 

produksi dan sarana pendukung. 

h) Membuat program inovasi peningkatan mutu hasil produksi. 

j. Direktorat Produksi dan Teknik Membawahi antara lain: 

3) Departemen Penelitian dan Pengembangan. 

d) Penelitian LBBPP dan jaminan mutu (QA). 

e) Sistem informasi manajemen dan PUM. 

f) Rancang bangun dan perekayasaan. 

4) Departemen Operasi. 

i) Produksi PBR. 

j) PBM PBR. 

k) Pemeliharaan PBR. 

l) K–3. 

m) Perencanaan Teknik Pabrik. 

n) Pabrik Palembang. 

o) Pabrik Panjang. 

p) Perencanaan dan penyediaan material. 

k. Direktorat Keuangan, memiliki tugas sebagai berikut: 

9) Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian bidang keuangan dan pemasaran. 

10) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan perusahaan. 

11) Mengatur dan mengawasi setiap pengeluaran bagi penyediaan 

bahan baku dan pemasukan hasil penjualan produk. 



 

12) Mengatur dan menyerahkan gaji karyawan perusahaan. 

13) Mengatur dan merencanakan pembelian barang inventaris. 

14) Menentukan tempat pemasaran hasil produksi. 

15) Menetapkan suatu harga penjualan produksi. 

16) Melakukan suatu perkenalan kepada masyarakat dengan 

mempromosikan hasil produksi. 

l. Direktorat Keuangan membawahi antara lain: 

9) Departemen Keuangan. 

10) Akuntansi. 

11) Perbendaharaan, pajak, dan asuransi. 

12) Anggaran dan analisa keuangan. 

13) Departemen pemasaran. 

14) Penjualan. 

15) Pemasaran. 

16) Distribusi dan transport. 

m. Direktorat Umum dan SDM (Sumber Daya Manusia), memiliki tugas 

sebagai berikut: 

6) Bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan pengembangan 

sumber daya manusia dan umum. 

7) Memberikan pelayanan kepada semua unsur di dalam organisasi 

perusahaan pada bidang kesejahteraan, kesehatan, serta 

keselamatan kerja bagi seluruh karyawan dan keluarganya. 



 

8) Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam 

organisasi perusahaan. 

9) Mengatur dan meningkatkan hubungan kerja sama antar 

karyawan perusahaan dan antar masyarakat sekitar. 

10) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan–karyawan 

perusahaan . 

n. Direktorat SDM (Sumber Daya Manusia) membawahi antara lain: 

3) Departemen SDM dan Umum 

d) Umum. 

e) SDM dan Afiliasi. 

f) Keamanan. 

4) Departemen Logistik 

c) Pengadaan. 

d) Perencanaan pengadaan material. 

Setiap tingkat dipimpin oleh kepala, dimana masing – masing 

kepala dalam setiap tingkat mempunyai wewenang masing – masing. 

Untuk lebih jelasnya telah dilampirkan tabel struktur organisasi 

perusahaan PT Semen Baturaja (Persero), Tbk. 

5. Etika PT.Semen Baturaja 

Guna mencapai tujuan Perseroan, seluruh kegiatan Perusahaan 

dilandasi nilai-nilai etika yang tidak hanya bertumpu pada tujuan 

ekonomis semata.Kode etik dan budaya Perusahaan atau Code of Conduct 

(Pedoman Perilaku) Perusahaan disusun berlandaskan nilai-nilai yang 



 

dianut oleh setiap pimpinan dan karyawan yang dalam implementasinya 

dijabarkan dalam sikap dan perilaku bagi setiap pengurus dan karyawan di 

luar dan di dalam Perseroan. Pedoman ini merupakan landasan kegiatan 

usaha Perseroan yang menjadi acuan bagi Pengurus dan Karyawan dalam 

berinteraksi/ berhubungan dengan seluruh stakeholders serta dalam 

berinteraksi dengan sesama pengurus maupun karyawan. Perseroan 

meyakini bahwa kegiatan usaha yang bersinergi dengan pola etika dan 

budaya Perseroan mampu menuntun seluruh komponen perseroan bersikap 

secara profesional dan menghasilkan keberhasilan usaha bagi Perseroan. 

Pedoman perilaku yang diterapkan pada Perseroan bersifat 

mengikat dan mewajibkan seluruh jajaran Perseroan baik manajemen 

maupun karyawan untuk taat kepada peraturan yang berlaku tersebut. 

Secara terperinci, Etika Usaha yang berlaku pada Semen Baturaja 

mengatur perilaku Perseroan dengan : 

d. Etika Usaha 

12) Etika Perusahaan kepada Karyawan 

13) Etika Perusahaan terkait Serikat Karyawan 

14) Etika Perusahaan kepada Pemegang Saham 

15) Etika Perusahaan kepada Pelanggan 

16) Etika Perusahaan kepada Penyedia Barang dan Jasa 

17) Etika Perusahaan kepada Pemerintah 

18) Etika Perusahaan kepada Masyarakat 

19) Etika Perusahaan kepada Pesaing 



 

20) Etika Perusahaan kepada Asosiasi Semen Indonesia 

21) Etika Perusahaan kepada Kreditur 

22) Etika Perusahaan kepada Investor 

e. Etika Kerja 

Etika kerja PT Semen Baturaja (Persero) Tbk mengatur etika, antara 

lain: 

4) Perilaku Atasan 

5) Perilaku Bahawan 

6) Perilaku Sesama Karyawan Perusahaan 

f. Etika Terhadap Hak-Hak Khusus 

Selain itu, Etika Perilaku dalam lingkungan PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk juga mengatur hal-hal khusus, meliputi: 

13) Adanya benturan kepentingan 

14) Praktik KKN 

15) Gratifikasi 

16) Jamuan bisnis 

17) Pencatatan 

18) Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 

19) Aktivitas Politik 

20) Narkotik 

21) Perjudian 

22) Penggunaan Aset Perusahaan 

23) Perilaku rapat 



 

24) Tanggung jawab terhadap lingkungan 

Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan, memiliki tujuan untuk: 

f. Memberikan pedoman atau kepastian perilaku yang harus ditaati oleh 

pengurus dan karyawan pada saat berhadapan dengan situasi yang 

dilematis. Perilaku yang konsisten dan konsekuen akan 

menciptakan keteraturan dalam pengelolaan Perseroan. 

g. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan 

internal Perseroan serta melindungi pengurus dan karyawan dari 

tekanan atau perilaku manipulatif yang mungkin terjadi di Perseroan. 

h. Mengurangi risiko kerugian akibat tuntutan pihak ketiga akibat 

kelalaian yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan. 

i. Mendorong perbaikan mutu produk dan layanan Perseroan dan jika 

terus dikembangkan dan dikelola pada akhirnya akan menuju pada 

peningkatan reputasi/citra Perseroan. 

j. Secara internal, Pedoman Perilaku ini akan mencegah terjadinya 

benturan kepentingan, menciptakan integritas, kejujuran dan 

profesionalitas pengurus dan karyawan. Sedangkan secara 

eksternal, penerapan Pedoman Perilaku ini akan meningkatkan etos 

kerja bagi pengurus dan karyawan. 

 

 

 

 



 

C. Analisis dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pengendalian Kualitas (Quality Control) Perseroan 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka 

perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang bekualitas 

tinggi, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan 

permintaan konsumen. Oleh karena itu, maka perusahaan harus melakukan 

kegiatan pengendalian kualitas secara terus menerus terhadap produk yang 

dihasilkanya. 

Dalam mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan, pt. 

Semen baturaja melakukan aktivitas pengendalian kualitas serta 

mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi . Pengendalian 

kualitas yang dilakukan perusahaan meliputi tiga tahapan, yaitu : 

c. Pengendalian terhadap bahan baku  

Bahan baku merupakan faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Apabila bahan baku 

yang digunakan memuliki kualitas yang baik atau memenuhi standar, 

maka produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik juga. 

Dalam hal ini PT. Semen Baturaja selalu memeriksa bahan baku yang 

masuk terlebih dahulu sebelum digunakan untuk produksi. 

 

 

 



 

Karakteristik yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

5) Batu Kapur atau Limestone (CaCO3) 

Batu kapur adalah batuan tambang yang berfungsi sebagai 

pembawa Kalsium Karbonat. 

Spesifikasi baru kapur (CaCO3) : 

m) BM : 100.09 gr/mol 

n) Fase : Padat 

o) Warna : Putih kekuningan 

p) Spesific Gravity : 2,5 

q) Kadar Air : 7-10 % H2O 

r) Silika Modulus : 1,49 

s) Iron Modulus : 4,13 

t) CaO :50,80% 

u) MgO max : 1,22 % 

v) Ukuran Material : 0-30 mm 

w) Bulk density : 1,3 ton/m3 

x) Impuritas : 0,2 % 

6) Tanah liat / Clay (.Al2O3 .2SiO2.2H2O) 

Merupakan bahan tambang yang banyak mengandung 

silika atau aluminat.Jenis batuan yang termasuk dalam bahan ini 

adalah silica stone, chart, flint, quartei. Clay terdiri atas banyak 



 

variasi komposisi dan merupakan senyawa alumina silikat hidrat 

dengan kandungan mineral kaolinit atau illit. 

Spesifikasi tanah liat (A12O3) : 

k) BM : 101,94 gr/mol 

l) Fasa : Padatan 

m) Warna : Coklat Kekuningan 

n) Spesific gravity : 2,36 

o) Kadar air : 18 – 25 % 

p) Silika Modulus : 3,03 

q) Iron Modulus : 3,79 

r) CaO : 2,5 % 

s) Ukuran material : 0 - 30 mm 

t) Bulk density : 1,40 ton/m3 

7) Pasir Silika (SiO2) 

Bahan baku ini didatangkan dari Cibadak,Sukabumi. Pasir 

silika berfungsi untuk memperbaiki kandungan oksida silika 

dalam campuran bahan baku 

Spesifikasi Pasir silka (SiO2) : 

j) Fasa : padatan 

k) Warna : Abu-abu 

l) Spesific gravity : 2,37 

m) Kadar air : 18 – 25 % 

n) Silika Modulus : 5,29 



 

o) Iron Modulus : 2,37 

p) Ukuran material : 0 - 30 mm 

q) Bulk density : 1,45 ton/m3 

r) Pasir besi/ Pyrite Clinder (Fe2O3) 

8) Gypsum (CaSO4.2H2O) 

Gypsum merupakan senyawa kalsium sulfat 

anhydrous.Fungsi dari penambahan gypsum sebagai retarder yaitu 

memperlambat waktu pengerasan semen. Gypsum ditambahakan 

pada bagian akhir sekitar 3-5% dengan kadar air minimal 10%. 

Gypsum ini diperoleh atau didatangkan dari luar negeri yaitu dari 

Thailand, Australia dan Jepang. 

Spesifikasi Gypsum (CaSO4.2H2O) : 

d) Fasa : padat 

e) Bentuk : tepung (powder) dan butiran 

f) Warna : putih kekuningan 

Selama ini perusahaan merasa puas dengan bahan baku 

yang mereka terima dari pemasok walaupun terkadang ada yang 

kurang memenuhi standar, tapi perusahaan mempertimbangkan 

sulitnya mendapatkan bahan baku tersebut dan untuk itu mereka 

masih terus berupaya untuk mencari solusi bahan pendukung 

sebagai pelengkapnya. 

 

 



 

d. Pengendalian Terhadap  Proses Produksi 

Selama proses produksi berlangsung, setiap karyawan yang 

terlibat bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka. Apabila 

ditemukan penyimpangan didalam proses produksi, maka karyawan 

atau operator yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan tersebut 

segera melaporkan kepada menajer produksi. 

Kegiatan operasional di PT Semen Baturaja (Persero), Tbk ini 

memiliki 6 tahapan. Keenam tahapan itu adalah:  

7) Penambangan 

Metode penambangan yang dilakukan PT Semen Baturaja 

(Persero), Tbk bersifat tambang terbuka. Pada penambangan ini 

diperoleh bahan baku utama, yaitu batu kapur (limestone) dan 

tanah liat (clay). Adapun metode ini dipakai karena deposit batu 

kapur terletak pada daerah yang mendatar, sehingga tempat kerja 

(front) digali ke arah bawah dan membuat cekungan (pit) atau 

kawah. Metode penambangan seperti in disebut “The Pit Quarry”. 

Gambar 3Pit Type Quarry 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 



 

c) Penambangan Batu Kapur (Limestone) 

Penambangan batu kapur terletak di ± 1400 (m) ke 

arah barat daya dari lokasi pabrik. Area penambangan dengan 

luas ± 51,5(ha) ini memiliki ketebalan tanah penutup 

(overburden) rata – rata 4 (m). Aktifitas penambangan batu 

kapur meliputi beberapa bagian, antara lain: 

6) Clearing (pembersihan) 

7) Stripping of Burden (pengupasan tanah penutup) 

8) Drilling (pengeboran) 

9) Blasting (peledakan) 

10) Loading and Hauling (pemuatan dan pengangkutan) 

d) Penambangan Tanah Liat (clay) 

Penambangan tanah liat berlokasi di dekat tambang 

batu kapur, memiliki luas ± 27,4 (ha) dengan sistem 

penggalian dari atas. sistem dan langkah–langkah 

penambangan ini hampir sama dengan penambangan batu 

kapur, hanya saja pada penambangan tanah liat tidak 

dilakukan drilling dan blasting karena material tanah liat 

tidak keras dan mampu diangkut secara langsung oleh alat 

berat. 

Selain batu kapur dan tanah liat, semen juga 

memerlukan pasir silika yang dibeli dari penambangan rakyat 



 

dan pasir besi yang didapat dari perusahaan metalurgi.Kedua 

bahan tersebut digunakan sebagai bahan koreksi pada bahan 

mentah utama yang kekurangan SiO2 dan Fe2O3. 

 

8) Crusher 

Setelah proses penambangan selesai, barulah bahan baku 

berupa batu kapur dan tanah liat direduksi ukurannya menjadi 

lebih kecil. Batu kapur dari tambang, dikumpulkan didalam 

limestone hopper lalu diangkut oleh apron feeder menuju ruang 

crushing. Crusher yang digunakan jenis Single Shaft Hammer 

Crusher. Setelah melalu proses crushing batu kapur yang telah 

berukuran kecil tadi diangkut menggunakan belt conveyor menuju 

tempat penyimpanan batu kapur. Limestone Crusher tersebut 

memiliki kapasitas 650 (ton/jam).Adapun pada tanah liat, 

dihancurkan menggunakan mesin Roller Crusher sampai 

berukuran ± 35 (mm) untuk selanjutnya diangkut menggunakan 

belt conveyor dan disimpan di Clay Storage.Clay Crusher 

memiliki kapasitas sebesar 450 (ton/jam). 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4 Double Roller Hammer Crusher 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

 

Tujuan dari proses penghancuran ini agar memudahkan 

masuknya material pada proses selanjutnya. Dan tujuan dari 

penyimpanan tersebut untuk mengatur kapasitas bahan yang 

masuk, dikarenakan pabrik semen ini menggunakan sistem 

continue dimana proses penyimpanan dimaksudkan untuk 

menghindari kurangnya pasokan bahan baku. 

9) Rawmill 

Pada proses Rawmill ini meliputi beberapa bagian antara 

lain proses pengambilan bahan mentah berupa batu kapur dari 

ruang penyimpanan (Limestone Storage), selanjutnya masuk 

kedalam Bin Limestone yang kemudian ditimbang pada alat 

Dosimat Feeder untuk selanjutnya dicampur dengan tanah liat 

dan bahan koreksi berupa pasir besi dan silika.  



 

Kemudian bahan baku tersebut diangkut menggunakan 

Belt Feeding, dimasukkan kedalam Vertical Mill untuk digiling 

dan dikeringkan. Produk dari vertical mill ini disebut Rawmeal, 

disimpan di CF SILO. 

Gambar 5 Rawmill atau Vertical Mill. 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

10) Pembakaran 

Dari CF SILO, material masuk kedalam Cyclone Pre-

heater. Didalam Pre-heater ini material mendapatkan perlakuan 

panas awal dengan suhu berkisar 300 [ºC] yang dihasilkan oleh 

mesin burner dan pemanasan Kiln.Pre-heater ini mempunyai 4 

tingkatan (Stage I, II, III, IV). Pada saat Rawmeal masuk ke stage 

I, campuran Rawmeal dan gas dipisahkan melalui stage raw 

material chute dan connecting duct. Didalam cyclone stage II, 

rawmeal mendapat panas dengan suhu sekitar 350 [ºC]. 

Selanjutnya rawmeal diteruskan menuju cyclone III dan IV. 

Didalam cyclone IV ini panas mencapai suhu 800 [ºC]. 

Proses yang terjadi selama cyclone I – IV ini memakan waktu ± 

20 [s] dan selama itu, kiln telah menghasilkan panas dengan 



 

temperatur hingga ± 1000 – 1500 [ºC]. Setelah rawmeal melewati 

tahapan pre-heater, maka rawmeal mengalami proses 

pembakaran dengan suhu 1000 – 1500 [ºC].   

Gambar 6 Rotary Kiln. 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

Selanjutnya hasil pembakaran yang disebut clinker keluar 

dari kiln, didinginkan secara mendadak didalam Grate Cooler, 

karena mengalami pendinginan mendadak, clinker menjadi 

gumpalan gumpalan yang mudah hancur dan melalui proses 

quenching, clinker yang lolos melalui grate basket menuju 

hopper dan dikeluarkan oleh drag chain. Tujuan dari proses 

quenching adalah untuk mendapatkan clinker dengan mutu yang 

baik. Clinker kemudian disimpan d Silo Clinker 

Gas dan debu yang dihasilkan oleh kiln dan grate cooler 

ditarik oleh exhaust fan melalui gas duct dan conditioning tower 

yang kemudian keluar melalui cerobong pembuangan. 

 

 

 

 

 

 



 

11) Cement Mill 

Clinker yang telah disimpan di silo storage kemudian 

dikeluarkan kembali melalui conveyor dan masuk kedalam 

clinkerbin, demikian juga gypsum disimpan dalam bin. 

Pada saat penggilingan, clinker dicampur dengan gypsum 

(4% – 6%).Gypsum ini sebagai sumber SO3, yang bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas semen. 

Dari banyaknya gypsum yang ditambahkan, menghasilkan 

2 jenis produk semen, yaitu OPC dan PCC. Semen OPC 

mengandung kadar SO3 lebih banyak dibanding PCC. Kadar SO3 

dalam OPC sekitar 2,22%, sedangkan pada PCC sebesar 2,18%. 

Dari belt conveyor campuran ini kemudian dihancurkan 

dengan Roller Press sehingga memiliki ukuran tertentu yang 

selanjutnya digiling dengan menggunakan Tube Mill 2 

kompartemen yang berisi ball steel sebagai media penghancur. 

Dengan menggunakan sebuah fan, material yang sudah halus 

dihisap dan dipindahkan dari udara pembawa dengan 

menggunakan perangkat pemisah debu.Hasil penggilingan semen 

disimpan dalam Silo Semen kedap udara. 

 

 

 

 



 

Gambar 7Cement Mill / Steel Ball Mill 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

12) Packer 

Pengemasan semen dibagi menjadi 3 macam, yaitu 

semen curah, semen big bag, dan sak semen.Semen curah adalah 

semen yang dikemas menggunakan truk kapsul, semen ini 

kapasitasny tergantung permintaan konsumen.Biasanya 

digunakan oleh kontraktor agar biaya pembuatan bangunan lebih 

murah dibanding membeli semen big bag atau sak semen. 

Semen big bag adalah semen yang dikemas dalam 

kantong besar, dengan kapasitas 1 (ton), distribusi semen big bag 

sama dengan semen curah, hanya tergantung permintaan 

konsumen. Untuk semen sak langsung didistribusikan ke berbagai 

daerah, khususnya Baturaja, Palembang, Linggau, Bengkulu, dan 

sebagainya. 

Semen dikeluarkan dari Silo Semen dan diangkut 

menggunakan belt conveyor masuk kedalam steel silo.Dengan 

alat pengantongan berupa Rotary Packer, semen dikantongi setiap 



 

saknya 50(kg), kemudian siap diangkut menggunakan truk untuk 

dipasarkan. 

Gambar 8 Rotating Packer 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Marwin, Manajer Bagian Produksi 

 

2. Analisis dan Pembahasan Quality Control 

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya diketahui data jumlah 

produksi, jumlah produk rusak (misdruk) dan persentase produk rusak 

(misdruk) pada PT Semen Baturaja (persero) Tbk pada bulan Februari dan 

bulan Maret2016 yaitu, sebagai berikut : 

Tabel 5 

Data Jumlah Produksi Bulan Februari 2016 

Tanggal 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase 

Misdruk (%) 

01 Februari 2016 739,80 31,58 4,27 

02 Februari 2016 942,93 55,25 5,86 

03 Februari 2016 692,69 23,75 3,43 

04 Februari 2016 792,90 39,96 5,04 

05 Februari 2016 328,61 14,16 4,31 

06 Februari 2016 501,15 31,67 6,32 



 

07 Februari 2016 447,37 10,82 2,42 

08 Februari 2016 1125,66 41,53 3,69 

09 Februari 2016 1131,20 34,95 3,09 

10 Februari 2016 836,60 58,14 6,95 

11 Februari 2016 594,93 37,00 6,22 

12 Februari 2016 1092,15 75,46 6,91 

13 Februari 2016 897,72 29,44 3,28 

14 Februari 2016 821,05 35,14 4,28 

15 Februari 2016 1116,42 57,38 5,14 

16 Februari 2016 1069,19 45,54 4,26 

17 Februari 2016 1155,68 67,49 5,84 

18 Februari 2016 1002,70 42,31 4,22 

19 Februari 2016 339,74 22,15 6,52 

20 Februari 2016 704,62 37,20 5,28 

21 Februari 2016 778,90 40,65 5,22 

22 Februari 2016 834,87 32,72 3,92 

23 Februari 2016 545,80 25,27 4,63 

24 Februari 2016 1052,10 59,02 5,61 

25 Februari 2016 1094,35 40,81 3,73 

26 Februari 2016 955,12 52,62 5,51 

27 Februari 2016 377,39 12,30 3,26 

28 Februari 2016 587,68 29,73 5,06 

29 Februari 2016 1071,09 46,27 4,32 

Grand Total 23630,56 1130,46 4,77 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
77

 

 

Tabel 6 

Data Jumlah Produksi Bulan Maret 2016 

Tanggal 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Persentase 

Misdruk (%) 

01 Maret 2016 891,15 38,052 4,27 

02 Maret 2016 561,77 38,53 6,86 

03 Maret 2016 692,69 23,75 3,43 

04 Maret 2016 792,40 39,96 5,04 

05 Maret 2016 328,61 14,16 4,31 

06 Maret 2016 487,00 16,16 3,32 

07 Maret 2016 460,47 24,95 5,42 

08 Maret 2016 1136,52 53,30 4,69 

09 Maret 2016 1153,15 58,69 5,09 
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10 Maret 2016 836,60 58,14 6,95 

11 Maret 2016 594,93 37,00 6,22 

12 Maret 2016 1094,70 78,38 7,16 

13 Maret 2016 897,72 29,44 3,28 

14 Maret 2016 821,05 35,14 4,28 

15 Maret 2016 1116,42 57,38 5,14 

16 Maret 2016 1069,19 45,54 4,26 

17 Maret 2016 1155,68 67,49 5,84 

18 Maret 2016 1002,70 42,31 4,22 

19 Maret 2016 339,74 22,15 6,52 

20 Maret 2016 704,62 37,20 5,28 

21 Maret 2016 778,90 40,65 5,22 

22 Maret 2016 842,90 41,47 4,92 

23 Maret 2016 545,80 25,27 4,63 

24 Maret 2016 1052,10 59,02 5,61 

25 Maret 2016 1094,35 40,81 3,73 

26 Maret 2016 955,12 52,62 5,51 

27 Maret 2016 377,39 12,30 3,26 

28 Maret 2016 593,27 35,95 6,06 

29 Maret 2016 1071,09 46,27 4,32 

30 Maret 2016 970,32 40,55 4,18 

31 Maret 2016 825,95 45,09 5,46 

Grand Total 25244,96 1172,208 4,98 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
78

 

e. Analisis Menggunakan Peta Kendali P 

Setelah melihat data pada tabel diatas, maka dapat terlihat 

jumlah misdruk yang melebihi batas toleransi misdruk yang telah 

ditetapkan oleh bagian pengawasan kualitas perusahaan sebesar 6 % 

per hari. Oleh karena itu, selanjutnya akan dianalisis kembali untuk 

mengetahui sejauh mana karusakan (misdruk) yang terjadi selama 

bulan Februari-maret 2016 apakah masih dalam batas kendali statistik 

atau tidak  yang dapat dilihat dengan menggunakan grafik kendali atau 

sering disebut dengan peta kendali Pyang tedapat dalam statistical 
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quality control. Peta gendali P mempunyai manfaat untuk membantu 

pengendalian kualitas produksi serta dapat memberikan informasi 

mengenai kapan dan dimana perusahaan harus melakukan perbaikan 

kualitas. 

Adapun langkah-langkah untuk membuat peta kendali P 

tersebut adalah:  

5) Menghitung persentase kerusakan 

P=
  

 
x 100% 

Keterangan : 

Np : jumlah gagal dalan subgrup 

N  : jumlah yang diperiksa dalam subgrup 

Subgrup : hari ke- 

Subgrup 1 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%= 0,042 

Subgrup 2 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,058 

Subgrup 3 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,034 

Subgrup 4 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,050 

Subgrup 5 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,043 

Subgrup 6 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,063 

Subgrup 7 : P= 
  

 
x 100%=

      

     
x 100%=0,024 

Subgrup 8 : P= 
  

 
x 100%=

      

       
x 100%=0,036 

Subgrup 9 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,030 



 

Subgrup 10 : P= 
  

 
x 100%=

      

      
x 100%=0,069 

Dan seterusnya.... 

6) menghitung garis pusat atau Central Line (CL) 

Garis pusat yang merupakan rata-rata kerusakan produk 

( ̅). 

N = 
∑ 

(       )
 

CL =  ̅ =
∑  

(       )( )
 

Keterangan : 

N       : Sampel yang diperiksa 

∑   : jumlah total yang rusak 

∑     : jumlah total yang diperiksa 

 ̅   : rata-rata ketidaksesuaian produk 

Maka perhitunganya adalah : 

N = 
        

  
 =814.592 

CL =  ̅ =
        

(  )(       )
 =0.047 

7) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan 

dengan rumus : 

UCL =  ̅ + √
 ̅(   ̅)

 

 
 

Keterangan : 

UCL : Batas Kendali Atas 



 

 ̅   : rata-rata ketidaksesuaian produk 

 : jumlah produksi 

Maka perhitunganya adalah : 

UCL=  ̅-3√
 ̅(   ̅)

 
 =0,047+3√

     (       )

       
 

  = 0,047+3(0,007) 

    = 0,047+0,021 

       = 0,068 

8) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL 

dilakukan dengan menggunakan rumus : 

LCL=  ̅-3√
 ̅(   ̅)

 
 

Keterangan : 

 ̅ : Rata-rata ketidak sesuaian produk 

 : Jumlah produksi 

Maka perhitunganya adalah : 

Subgrup 1 : LCL=  ̅-3√
 ̅(   ̅)

 
 =0,04779-3√

     (       )

       
 

     = 0,047-3(0,007) 

     = 0,047-0,021 

     = 0,026 

 



 

Untuk hasil perhitungan peta kendali P yang selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel7 

Hasil Perhitungsn Peta Kendali PPeroide Bulam Februari-Maret 2016 

Hari 

Ke- 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Proporsi 

Misdruk (P) CL UCL LCL 

1 739,80 31,58 0,042 0.047 0.068 0,026 

2 942,93 55,25 0,058 0.047 0.068 0,026 

3 692,69 23,75 0,034 0.047 0.068 0,026 

4 792,90 39,96 0,050 0.047 0.068 0,026 

5 328,61 14,16 0,043 0.047 0.068 0,026 

6 501,15 31,67 0,063 0.047 0.068 0,026 

7 447,37 10,82 0,024 0.047 0.068 0,026 

8 1125,66 41,53 0,036 0.047 0.068 0,026 

9 1131,20 34,95 0,030 0.047 0.068 0,026 

10 836,60 58,14 0,069 0.047 0.068 0,026 

11 594,93 37,00 0,062 0.047 0.068 0,026 

12 1092,15 75,46 0,069 0.047 0.068 0,026 

13 897,72 29,44 0,032 0.047 0.068 0,026 

14 821,05 35,14 0,042 0.047 0.068 0,026 

15 1116,42 57,38 0,051 0.047 0.068 0,026 

16 1069,19 45,54 0,042 0.047 0.068 0,026 

17 1155,68 67,49 0,058 0.047 0.068 0,026 

18 1002,70 42,31 0,042 0.047 0.068 0,026 

19 339,74 22,15 0,065 0.047 0.068 0,026 

20 704,62 37,20 0,052 0.047 0.068 0,026 

21 778,90 40,65 0,052 0.047 0.068 0,026 

22 834,87 32,72 0,039 0.047 0.068 0,026 

23 545,80 25,27 0,046 0.047 0.068 0,026 

24 1052,10 59,02 0,056 0.047 0.068 0,026 

25 1094,35 40,81 0,037 0.047 0.068 0,026 

26 955,12 52,62 0,055 0.047 0.068 0,026 

27 377,39 12,30 0,032 0.047 0.068 0,026 

28 587,68 29,73 0,050 0.047 0.068 0,026 

29 1071,09 46,27 0,043 0.047 0.068 0,026 

30 891,15 38,05 0,042 0.047 0.068 0,026 

31 561,77 38,53 0,068 0.047 0.068 0,026 

32 692,69 23,75 0,034 0.047 0.068 0,026 

33 792,40 39,96 0,050 0.047 0.068 0,026 

34 328,61 14,16 0,043 0.047 0.068 0,026 

35 487,00 16,16 0,033 0.047 0.068 0,026 



 

36 460,47 24,95 0,054 0.047 0.068 0,026 

37 1136,52 53,30 0,046 0.047 0.068 0,026 

38 1153,15 58,69 0,050 0.047 0.068 0,026 

39 836,60 58,14 0,069 0.047 0.068 0,026 

40 594,93 37,00 0,062 0.047 0.068 0,026 

41 1094,70 78,38 0,071 0.047 0.068 0,026 

42 897,72 29,44 0,032 0.047 0.068 0,026 

43 821,05 35,14 0,042 0.047 0.068 0,026 

44 1116,42 57,38 0,051 0.047 0.068 0,026 

45 1069,19 45,54 0,042 0.047 0.068 0,026 

46 1155,68 67,49 0,058 0.047 0.068 0,026 

47 1002,70 42,31 0,042 0.047 0.068 0,026 

48 339,74 22,15 0,065 0.047 0.068 0,026 

49 704,62 37,20 0,052 0.047 0.068 0,026 

50 778,90 40,65 0,052 0.047 0.068 0,026 

51 842,90 41,47 0,049 0.047 0.068 0,026 

52 545,80 25,27 0,046 0.047 0.068 0,026 

53 1052,10 59,02 0,056 0.047 0.068 0,026 

54 1094,35 40,81 0,037 0.047 0.068 0,026 

55 955,12 52,62 0,055 0.047 0.068 0,026 

56 377,39 12,30 0,032 0.047 0.068 0,026 

57 593,27 35,95 0,060 0.047 0.068 0,026 

58 1071,09 46,27 0,043 0.047 0.068 0,026 

59 970,32 40,55 0,041 0.047 0.068 0,026 

60 825,95 45,09 0,054 0.047 0.068 0,026 

Total 48.875,52 2.388,32     

Dari hasil perhitungan tabel diatgas, maka selanjutnya dapat 

dibuat peta kendali P yang dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 9 

Peta Kendali PBulan Februari-Maret 2016 

 

 
Sumber : Berdasarkan tabel 7 

Berdasarkan peta kendali p diatas maka dapat dilihat 

bahwasanya data jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi 

perusahaan masih dalam batas kendali, ini dibuktikan dengan tiak 

adanya titik yang melebihi batas kendali atas atau UCL. namun 

demikian jika dilihat dari batas toleransi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan yaitu sebesar 6% atau 0.06% dalam peta kendali tersebut 

terdapat 7 (tujuh) titik yang melebihi batas kendali statistik yang 

ditetapkan yaitu poin 6 =0,063, poin 11=0,062, poin 19=0,065, poin 

31=0,068, poin 40=0,062, poin 48=0,065, dan poin 57=0,06. 

Bardasarkan uraian tersebutmaka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya pengendalian kualitas  di PT. Semen Baturaja masih 

dalam kendali statistik atau proporsi kecacatan produknya masih 

dalam batas control statistik. Namun demikian perusahaan masih 
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harus terus mengadakan perbaikan kualitas karena bardasarkan peta 

kendali P tersebut masih terdapat beberapa titik yang melebihi batas 

kendali misdruk yang telah ditetapkan oleh perusahaan artinya di 

dalam pengendalian kualitas perusahaan masih terdapat 

penyimpangan. 

f. Analisis Menggunakan Kontrol Cacat C 100% Inspection 

Setelah membuat peta kendali P bardasarkan proporsi jumlah 

kerusakan produk dan berdasarkan sampel yang diperiksa, maka 

selanjutnya membuat diagram control cacat C 100% Inspection 

berdasarkan proporsi jumlah produksi untuk menguji proporsi jumlah 

misdruk selama periode penelitian apakah masih dalam kendali 

statistik atau tidak dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rata-rata produksi = 
              

       
= 
         

  
=774,78 

Rata-rata kerusakan = 
               

       
= 
        

  
= 38,37 

Kerusakan maksimum = rata-rata kerusakan+3√                    

= 38,37+3√       =56,95 

Kerusakan minimum = rata-rata kerusakan-3 √                    

=38,37-3 √      =19,78 

1) Menghitung garis pusat atau Central Line (CL) dengan 

menggunakan rumus : 

CL = 
                   

                   
x100% 

CL = 
     

       
x100% =0,049% 



 

2) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Line (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan 

dengan rumus : 

UCL = 
                  

                  
x100% 

UCL = 
     

      
 x 100% =0,073% 

3) Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Line (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL 

dilakukan dengan rumus : 

LCL = 
                 

                  
x100% 

LCL = 
     

      
x100% =0.025% 

4) Menghitung persentase kerusakan 

Dengan rumus sebagai berikut : 

P=
  

 
x 100% 

Keterangan : 

Np : jumlah gagal dalan subgrup 

N  : jumlah produksi dalam subgrup 

Subgrup : hari ke- 

Maka perhitungan datanya sebagai berikut : 

Subgrup 1 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,044 

Subgrup 2 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,062 

Subgrup 3 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,035 



 

Subgrup 4 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,053 

Subgrup 5 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,045 

Subgrup 6 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,067 

Subgrup 7 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,024 

Subgrup 8 : P= 
  

 
x 100% =

       

         
x 100% =0,038 

Subgrup 9 : P= 
  

 
x 100% =

       

         
x 100% =0,031 

Subgrup 10 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
x 100% =0,074 

Dan seterusnya.... 

 

Berikut merupakan hasil perhitungan berdsasarkan rumus 

diatas yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

 

Tabel 8 

Hasil Perhitungan Diagram Kontrol Cacat C 100% Inspection 

Hari 

Ke- 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Misdruk 

Proporsi 

Misdruk (P) CL UCL LCL 

1 708,21 31,58 0,044 0,049 0,073 0.025 

2 887,68 55,25 0,062 0,049 0,073 0.025 

3 668,93 23,75 0,035 0,049 0,073 0.025 

4 752,94 39,96 0,053 0,049 0,073 0.025 

5 314,45 14,16 0,045 0,049 0,073 0.025 

6 469,47 31,67 0,067 0,049 0,073 0.025 

7 436,54 10,82 0,024 0,049 0,073 0.025 

8 1084,13 41,53 0,038 0,049 0,073 0.025 

9 1096,25 34,95 0,031 0,049 0,073 0.025 

10 778,46 58,14 0,074 0,049 0,073 0.025 

11 557,93 37,00 0,066 0,049 0,073 0.025 

12 1016,68 75,46 0,074 0,049 0,073 0.025 

13 868,27 29,44 0,033 0,049 0,073 0.025 

14 785,91 35,14 0,044 0,049 0,073 0.025 



 

15 1059,04 57,38 0,062 0,049 0,073 0.025 

16 1023,64 45,54 0,004 0,049 0,073 0.025 

17 1088,19 67,49 0,069 0,049 0,073 0.025 

18 960,38 42,31 0,055 0,049 0,073 0.025 

19 317,59 22,15 0,055 0,049 0,073 0.025 

20 667,42 37,20 0,004 0,049 0,073 0.025 

21 738,24 40,65 0,048 0,049 0,073 0.025 

22 802,14 32,72 0,059 0,049 0,073 0.025 

23 520,53 25,27 0,038 0,049 0,073 0.025 

24 993,18 59,02 0,058 0,049 0,073 0.025 

25 1053,53 40,81 0,033 0,049 0,073 0.025 

26 902,50 52,62 0,053 0,049 0,073 0.025 

27 365,19 12,30 0,045 0,049 0,073 0.025 

28 557,94 29,73 0,044 0,049 0,073 0.025 

29 1024.82 46,27 0,073 0,049 0,073 0.025 

30 853,10 38,05 0,035 0,049 0,073 0.025 

31 523,23 38,53 0,053 0,049 0,073 0.025 

32 668,93 23,75 0,045 0,049 0,073 0.025 

33 752,94 39,96 0,034 0,049 0,073 0.025 

34 314,45 14,16 0,057 0,049 0,073 0.025 

35 470,84 16,16 0,049 0,049 0,073 0.025 

36 435,51 24,95 0,053 0,049 0,073 0.025 

37 1083,22 53,30 0,074 0,049 0,073 0.025 

38 1094,45 58,69 0,066 0,049 0,073 0.025 

39 778,46 58,14 0,077 0,049 0,073 0.025 

40 557,93 37,00 0,033 0,049 0,073 0.025 

41 1016,32 78,38 0,044 0,049 0,073 0.025 

42 868,27 29,44 0,054 0,049 0,073 0.025 

43 785,91 35,14 0,044 0,049 0,073 0.025 

44 1059,04 57,38 0,054 0,049 0,073 0.025 

45 1023,64 45,54 0,044 0,049 0,073 0.025 

46 1088,19 67,49 0,062 0,049 0,073 0.025 

47 960,38 42,31 0,044 0,049 0,073 0.025 

48 317,59 22,15 0,069 0,049 0,073 0.025 

49 667,42 37,20 0,055 0,049 0,073 0.025 

50 738,24 40,65 0,055 0,049 0,073 0.025 

51 801,43 41,47 0,051 0,049 0,073 0.025 

52 520,53 25,27 0,048 0,049 0,073 0.025 

53 993,08 59,02 0,059 0,049 0,073 0.025 

54 1053,53 40,81 0,038 0,049 0,073 0.025 

55 902,50 52,62 0,058 0,049 0,073 0.025 

56 365,09 12,30 0,033 0,049 0,073 0.025 

57 557,32 35,95 0,064 0,049 0,073 0.025 

58 1024,82 46,27 0,045 0,049 0,073 0.025 



 

59 929,76 40,55 0,043 0,049 0,073 0.025 

60 780,85 45,09 0,057 0,049 0,073 0.025 

Total 46487,18 2.388,32     

Sumber : Data primer yang dioleh 

Gambar 10 

Peta Pendali Kontrol Cacat C 100% Inspection 

 
Sumber :Data Tabel 9 

 

Berdasarkan data tabel perhitungan diatas maka dapat di lihat 

hasilnya sebagaimana dalam gambar diagram control C 100% 

Inspection diatas, menunjukkan data rata-rata ketidaksesuaian kualitas 

hasil produksi PT. Semen Baturaja selama periode bulan Februari-

Maret 2016masih berada dalam batas toleransi pengendalian kualitas 

secara statistik, hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukanya titik 

yang melebihi garis atas (UCL) atau batas toleransi misdruk secara 

statistik. Dengan demikian pengendalian kualitas PT. Semen Baturaja 

selama periode bulan Februari-Maret 2016 sudah baik, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya dua titik yang melebihi garis bawah 
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(LCL) yaitu pada poin 18=0,004 dan poin 22=0,004 yang berarti 

perusahaan telah mampu mengurangi misdruk hingga melebihi 

standar yang telah ditetapkan secara statistik. Namun demikian 

perusahaan masih harus terus meningkatkan quality control nya sebab, 

berdasarkan gambar diatas terdapat 10 titik yang melebihi batas 

toleransi jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yaoitu poin 2=0,062, poin 6=0,067, poin 

11=0,066,poin 17=0,062, poin 31=0,073, poin 40=0,066, poin 

46=0,062, poin 48=0,069, poin 57=0,064, artinya hal tersebut 

menyatakan bahwa pengendalian kualitas PT. Semen Baturaja masih 

memerlukan adanya perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi standar 

misdruk yang telah ditetapkan. 

g. Analisis Menggunakan Diagram Sebab Akibat  

Diagram sebab akibat digunakan untuk memperlihatkan 

hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan 

penyebabnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi 

penyebab ketidaksesuaian kualitas produk semen portland PT. Semen 

Baturaja. Penelusuran terhadap masalah yang terjadi dilakukan dengan 

memberikan sumbangan saran berupa tanya-jawab dengan bapak 

Marwin selaku manajer bagian produksi. 

Berdasarkan uraian pertanyaan yang telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan penyebab 



 

ketidaksesuaian kualitas hasil produksi semen portland secara umum 

dapat digolongkan sebagai berikut  : 

5) Man (manusia) 

Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat dalam 

kegiatan proses produksi. 

6) Lingkungan 

Suasana yang tercipta dalam lingkup perusahaan khususnya pada 

bagian produksi saat mproses produksi berlangsung. 

7) Machine (mesin) 

Mesin-mesin dan berbagai peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi. 

8) Methode (metode) 

Instruksi kerja atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses 

produksi. 

Berdasarkan empat golongan diatas yang dijadikan sebagai 

pemicu ketidaksesuaian kualitas hasil produksi maka perlu untuk 

dilakukan proses lanjutan. Hal penting yang harus dilakukan dan 

ditelusuri dalam hal ini adalah mencari penyebab timbulnya kerusakan 

tersebut, sebagai alat bantu untuk mencari penyebab timbulnya 

kerusakan tersebut, digunakan diagram sebab akibat atau yang disebut 

Fishbone Chart. Adapun penggunaan diagram sebab akibat yaitu 

untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya misdruk 



 

(cacat). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marwin selaku 

kepala bagian produksi perseroan sebagaimana dalam gambar berikut: 

Gambar11 

Diagram Sebab Akibat 

Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Kualitas Hasil Produksi Semen 

Portland 

 

 

Sumber :Hasil wawancara dengan Bapak Marwin.
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Berdasarkan gambar diagram sebab akibat diatas bahwasanya 

faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kualitas hasil 

produksi yang disebabkan oleh manusia terdapat dua faktor, yaitu 

pertama faktor kesalahan seting poin yang diakibatkan dari keinginan 

operator untuk cepat menyelesaikan pekerjaanya, kedua yaitu 

kesalahan proporsi komposisi penyusun bahan baku yang kurang 

sesuai takaran, dalam hal ini pemicunya adalah karena operator yang 

kurang menguasai intruksi kerja. Faktor berikutnya adalah faktor 
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metode dalam hal ini pemicunya adalah karena adanya teknik 

sampling yang kurang tepat karena komposisi material campuran tidak 

sesuai dengan standar kualitas. Kemudian faktor berikutnya adalah 

faktor mesin, dalam hal ini terdapat dua faktor pemicu ketidaksesuaian 

kualitas hasil produksi yaitu, pertama karena mesin wight feeder tidak 

akurat atau sensor reader rusak karena kurang perawatan dan 

disebabkan karena adanya petugas yang kurang disiplin dan 

kurangnya pengawasan, dan yang kedua dikarenakan mesin 

penggilingan raw grinding mill tidak bekerja secara optimal 

pemicunya adalah karena kurangnya perawatan mesin akibat dari 

ketidakdisiplinan petugas karena minimnya pengawasan. Kemudian 

yang terakhir adalah di sebabkan oleh faktor lingkungan, dalam hal ini 

pemicunya adalah pertama yaitu adanyapenyumbatan material tanah 

liat karena tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, kedua 

adalah karena faktor gundukan bahan baku yang longsor atau 

habisnya persediaan bahan baku pada saat proses produksi 

berlangsung, ketiga dikarenakan komposisi material bahan baku yang 

bersifat fluktuatif atau material bahan baku bercampur dengan bahan 

kimia yang berbeda, hal ini disebabkan oleh kondisi gudang yang 

terbuka atau kurang optimalnya kerja dust collector (mesin 

poenghisap debu). 

 

 



 

h. Analisis Menggunakan Metode Kaizen 

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidaksesuaian kualitas hasil produksi semen portland  yang terjadi di 

PT. Semen Baturaja, maka langkah selanjutnya adalah menyusun 

suatu rekomendasi atau usulan tindakan perbaikan secara umum 

dengan menggunakan 5W+1H (What, why, Where, When,Who, How), 

dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan produk sebagai berikut : 

5) Permasalahan utama yang terjadi pada faktor manusia adalah 

adanya kesalahan setting point pada mesin wight feeder. 

Permasalahan pada faktor mmanusia tersebut, digunakan untuk , 

membuat perencanaan perbaikan proses dengan harapan 

terjadinya peningkatan kualitas, sebagai berikut : 

e) Membuat satuan instruksi kerja yang jelas dan dapat 

dipahami semua operator yang berperan dalam proses 

produksi, terutama dalam permasalahan setting point. 

f) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja operator 

sehingga pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan. 

g) Melakukan latihan secara periodik terhadap operator baru 

maupun senior dengan tujuan setandarisasi proses kerja. 

h) Melakukan pengawasan secara langsung dilingkungan kerja 

operator, sehingga proses monitoring pada setiap proses 

dapat dilakukan dengan suatu tujuan yaitu process control. 



 

6) Permasalahan selanjutnya adalah pada mesin yang berperan 

dalam proses produksi. Permasalahan paling sering ditemui 

berdasarkan identifikasi masalah ketidaksesuaian mutu hasil 

produksi adalah rusaknya mesin wight feeder dan mesin raw 

grinding mill. Adapun rencana rencana perbaikan yang dilakukan 

sebagai berikut : 

c) Mesin wight feeder 

Masalah yang dijumpai pada mesin wight feeder menurut 

bapak Marwin selaku kepala bagian produksi PT. Semen 

Baturaja (persero) Tbk adalah sensor reader tidak berjalan 

sebagaimana fungsinya yang mengakibatkan pembacaan 

proporsi bahan baku secara tidak akurat. Hal ini disebabkan 

oleh material yang menutupi sensor akibat terjadinya material 

longsor dari penampunganya (Hopper). Sehingga tindakan 

yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan 

secara bertahap 2 kali pengambilan sampel. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengantisipasi material masuk dan sensor 

pembaca yang menyebabkan mesin jadi tidak akurat. 

d) Mesin Raw Grinding Mill  

Masalah yang ditemuai pada mesin ini adalah kurang 

optimalnya proses penggilingan akibat rusaknya sistem 

penekan berputar (Roller-Pressing System) yang berperan 

utama dalam proses pengadukan material. Hal tersebuit 



 

disebabkan karena terjadinya kesalahan sistem seperti level 

material berada (1-2) cm diatas media penggiling. Kasalahan 

tersebut akan menyebabkan mesin berhenti bekerja karena 

roller masin macet. Masalah lainya adalah tersumbatnya 

katup penghubung dimana material seharusnya masuk. 

Perencanaan yang dibuat untuk menangani permasalahn 

tersebut adalah : 

(3) Melakukan pemeriksaan setiap 2 jam sekali setelah 

pengambilan sampel. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan memastikan semua material yang mengalami 

proses dapat lancar dan tidak tersumbat pada saluran 

penghubung. 

(4) Melakukan perventive maintenance serta berkala. 

Pelaksanaan perventive maintenance yang diusulkan 

adalah dengan melakukan perhitungan rata-rata dan 

simpangan baku waktu antar kerusakan untuk mesin raw 

grinding mill. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan 

mesin mengalami terjadinya waktu yang tidak produktif 

(down time) dapat dihindari. 

7) Permasalahan selanjutnya adalah metode. Identifikasi 

permasalahan yang dilakukan mengahasilkan fokus inti 

pembahasan pada  metode penumpukan material pada gudang 

penyimpanan menggunakan metode chevron. Mengubah metode 



 

penumpukan yang sebelumnya menggunakan metode chevron 

diganti dengan menggunakan metode  continous stockpiling. 

Metode penumpukan material dengan cara tersebut membuat 

meterial bahan baku menumpuk dengan tingkatan tertentu, 

sehingga material kasar akan jatuh pada dasar permukaan dan 

material kasar pada bagian atas permukaan. Sehingga 

pengambilan material menggunakan penggaruk (reclaimer) 

memiliki proporsi yang diharapkan bisa seragam. 

8) Permasalahan selanjutnya dalah masalah lingkungan. Masalah 

lingkungan timbul pada material tanah liat yang tidak lancar dari 

saluran masuk mesin rotery dryer, material longsor saat pindah 

gundukan, dan adanya mesin tanur putar (rotery kiln). Berikut 

merupakan usulan tindakan dalam menyikapi permasalahan 

tersebut : 

c) Melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 2 jam setelah 

pengambilan sampel. Hal tersebut dilakukan untuk 

memastikan bahwa material bahan baku yang akan diproses 

dapat lancar dan tidak menghambat jalanya proses produksi.  

d) Pada permasalahan debu yang memberikan pengaruh 

terhadap material lain , maka dibuat perencanaan yang 

merupakan usulan dari kepala bagian produksi dengan 

mengubah jalur tangkap debu. Berikut merupakan sekema 

perencanaan yang dibuat adalah debu yang dihasilkan akibat 



 

pembakaran terak (clinker) dimesin tanur putar (rotery 

dryer), akan menyebabkan terjadinya penyimpangan 

komposisi material pembentuk produk. Jumlah debu (dust) 

yang masuk jalur penangkap debu (dust trap) adalah 3-4 

ton/jam. Jumlah material tanah liat (clay) yang digunakan 

dalam proses setting point adalah 10 ton/jam. Hal tersebut 

akan menyebabkan setiap 13 ton/jam tanah liat yang 

digunakan mengandung debu sebanyak 3-4 ton/jam atau 

30%-40%. Adapun akibat yang ditimbulkan adalah : 

(4) Penegendalian LSF akan sulit dilakukan. 

(5) Terjadinya material longsor pada penampungan hopper 

karena material debu yang ukuranya sangat halus dan 

banyak. 

(6) Longsor yang terjadi menyebabkan terganggunya mesin 

penimbang material  (wight feeder) karena material 

menimbun load cell dan sensor reader. 

Berikut ini merupakan hasil dari perencanaan perbaikan 

kualitas yang dibuat berdasarkan hasil identifikasi menggunakan 

metode Kaizen 5w+1H berdasarkan langkah-langkah diatas. 

 

 

 

 



 

Tabel 10 

Usualan Tindakan Untuk Faktor-Faktor Penyebab Tidaksesuainya Kualitas Hasil 

Produksi 

N

o Faktor 

Penyebab 

Dominan 

PENANGGULANGAN 

Apa 

(What) 

Mengapa 

(Why) 

Dimana 

(Whare) 

Kapan 

(When) 

Siapa 

(Whe) Bagaimana (How) 

1 Manusia 

Kesalahan 

setting Point 

Melakukan 

pelatihan 

berkala, 

membuat 

catatan 

jenis 

kesalahan 

Mengurangi 

terjadinya 

kesalahan 

Bagian 

PCMD Stop produksi 

Kepala seksi 

controlling 

and 

monitoring 

Mengawasi kinerja 

operator dan 

membuat lembar 

kerja operator 

Kurang 

pengawasan 

Melakukan 

pengawasan 

terhadap 

kinerja 

operator, 

membuat 

instruksi 

kerja yang 

jelas dan 

dapat 

dipahami 

semua 

operator 

Agar operator 

lebih teliti 

(disiplin) 

dalam bekerja 

Bagian 

PCMD 

Saat proses 

produksi 

berlangsung 

Kepala 

bagian 

produksi 

Membuat instruksi 

kerja yang  jelas, 

melakukan evaluasi 

secara berkala, 

melakukan 

pengawasan secara 

langsung 

2 Mesin 

Sensor 

reader 

weight 

feeder rusak 

Pengecekan 

bertahap 

Agar fungsi 

sensor reader 

tidak 

terganggu 

Bagian 

produksi 

Setelah 5 jam 

produksi Staff  helper 

Membersihkan 

sensor  reader dan 

menyingkirkan 

material lain yang 

menimbun alat 

Roller 

pressing 

system rusak 

Memberika

n perawatan 

ringan 

berkala 

Agar proses 

penggilingan 

tetap lancar 

Bagian 

produksi 

Setelah 5 jam 

produksi Staff helper 

Membersihkan 

katup aliran 

material yang 

tersumbat, 

membersihkan oli 

dan pelumas pada 

gear 

3 Metode 

Teknik 

penumpukan 

bahan baku 

Mengubah 

metode 

Agar 

diperoleh 

komposisi 

material yang 

optimal 

Bagian 

PCMD 

Proses 

produksi 

Kepala 

bagian 

produksi 

Mengubah metode 

pemnumpukan 

chefron menjadi 

continous 

stockpiling 

4 

Lingkun

gan 

Materoial 

tanah liat 

tersumbat 

Melakukan 

pemeriksaa

n berkala 

Untuk 

melancarkan 

proses 

produksi 

Bagian 

produksi 

Setelah 5 jam 

produksi Staff  helper 

Mengecek katup 

saluran umpan 

tanah liat (feed 

clay) pada kondisi 

lapangan mesin 

rotary kiln menuju 



 

 

3. Interpretasi Hasil 

Sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang subsektor 

kimia industri semen, PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk dituntut untuk 

selalu mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan beroperasi 

diwaktu siang dan malam, perusahaan diharuskan dapat menyelesaikan 

seluruh order sesuai target. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan 

sistem produksi yang tepat dan sistematis yaitu dengan menerapkan 

program quality control (pengendalian kualitas) terhadap produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Setiap awal tahun buku, PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk 

senantiasa membuat sasaran mutu sebagai pedoman dalam melakukan 

pekerjaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam upaya 

menerapkan pengendalian kualitas untuk mengurangi tingkat risiko 

kerusakan produk (misdruk) nya, perusahaan menerapkan standar kualitas 

produksi untuk target misdruk kumulatif Semen Portland ditentukan 

sebesar 6 % dari jumlah yang diproduksi. Hal tersebut dilandasi dari 

kebijakan perusahaan akan pentingnya jumlah order yang masuk. 

Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja dimulai 

limestone hopper 

Material 
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dari tahapan penerimaan bahan baku, proses produksi dan produk jadi oleh 

bagian Quality Controlperusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan peta kendali P 

diperoleh perhitunganan untuk Central Line (CL) 0,047, Upper Control 

Line (UCL) 0,068, Lower Control Limit (LCL) 0,026, berdasarkan 

pengukuran persentase jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi PT. 

Semen Baturaja tidak menunjukkan adanya data yang melebihi batas-batas 

control statistik diatas. Namun demikian jika dibandingakan dengan batas 

control statistik yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 0,060 maka 

didapati 7 (tujuh) titik data yang melebihi batas control tersebut yaitu poin 

6 =0,063, poin 11=0,062, poin 19=0,065, poin 31=0,068, poin 40=0,062, 

poin 48=0,065, dan poin 57=0,06 yang menunjukkan bahwa pengendalian 

kualitas perusahaan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan control cacat C 100% 

inspectiondiperolehperhitunganan untuk Central Line (CL) 0,049, Upper 

Control Line (UCL) 0,073, Lower Control Limit (LCL) 0,025.berdasarkan 

pengukuran persentase jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi PT. 

Semen Baturaja dengan menggunakan batas statistik diatas ditemukan 

adanya 3 titik data yang melebihi garis statistik LCL yaitu pion 7=0,042, 

poin18=0,004, dan poin 22=0,004 yang menunjukkan pengendalian 

kualitas perusahaan sudah baik karena sudah mampu mengurangi 

persentase jumlah ketidaksesiaian kualitas hasil produksinya. Namun jika 

dibandingkan dengan batas control statistik yang ditetapkan oleh 



 

perusahaan sebasat 6% atau 0,060 maka ditemukan 10 titik data yang 

melebihi batas statistik tersebut, yaitu poin 2=0,062, poin 6=0,067, poin 

11=0,066,poin 17=0,062, poin 31=0,073, poin 40=0,066, poin 46=0,062, 

poin 48=0,069, poin 57=0,064, artinya hal tersebut menyatakan bahwa 

pengendalian kualitas PT. Semen Baturaja masih memerlukan adanya 

perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi standar misdruk yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan diagram sebab 

akibat didapatkan faktor penyebab ketidaksesuaian kualitas hasil produksi 

yang disebabkan oleh manusia adalah karena adanya kesalahan seting poin 

dan kesalahan proporsi komposisi bahan baku yang kurang sesuai takaran. 

Faktor metode disebabkan oleh karena adanya teknik sampling yang 

kurang tepat.Faktor mesin disebabkan oleh mesin wight feeder tidak akurat 

atau rusaknya sensor reader dan adanya mesin penggiling raw grinding 

mill yang tidak bekerja secara optimal.Faktor lingkungan disebabkan oleh 

adanya penyumbatan tanah liat karena tidak sesuai ukuran, karena adanya 

gundukan bahan baku yang longsor atau kehabisan bahan baku saat proses 

produksi, karena komposisi material bahan baku yang bersifat fluktuatif 

atau tercampurnya bahan baku dengan bahan kimia lainya. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode kayzen 

diperoleh rekomendasi penanggulangan faktor penyebab kitidaksesuaian 

kualitas hasil produksi yaitu untuk faktor manusia, direkomendasikan 

untuk mengawasi kinerja operator, membuat lembar kerja operator serta 



 

membuat instruksi kerja yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala 

serta melakukan pengawasan secara langsung.untuk faktor mesin 

direkomendasikan untuk membersihkan sensor reader, menyingkirkan 

material lain yang menimbun alat, membersihkan katup aliran material 

yang tersumbat serta membersihkan oli dan pelumas pada gear mesin. 

Faktor metode direkomendasikan untuk mengubah metode penumpukan 

chefron menjadi continous stockpiling. Faktor lingkungan 

direkomendasikan untuk mengecek katup saluran umpan tanah liat pada 

kondisi lapangan mesin rotary kiln menuju limestone hopper serta 

membuat jalur baru yang menghubungkan debu dari rotary kiln menuju 

limestone hopper. 

Berdasarkan uraian hasil analisis diatasdapat disimpulkan 

bahwasanya jumlah produk misdruk (tidak sesuai standar kualitas) yang 

terjadi pada PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk masih terdapat beberapa 

data yang melampui batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Dengan demikian jika hal ini terus terjadi maka angka kerusakan produk 

tersebut tentunya akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan karena 

akan menciptakan pemborosan produksi. Dengan demikian 

makaperusahaan membutuhkan suatu tindakan yang dapat mengatasi 

permasalahan tersebut.Quality Control merupakan alat bantu yang bisa 

digunakan untuk melakukan pengendalian kualitas denan dcara 

mengontrol jumlah ketidaksesuaian kualitas hasil produksi dengan statistik 

sekaligus mampu mencari penyebab kerusakan serta menentukan batas 



 

kendali dengan menggunakan metode statistik yang tardapat pada 

Statistical Quality Control (SQC). 

Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dilakukan secara 

rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala prosesnya harus dijalankan dengan 

baik, artinya segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. 

Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Dengan demikian 

berkaitan dengan bagaimana menyikapi produk cacat perusahaan, islam 

telah mengajarkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dengan kata 

lain berdasarkan hasil analis dengan menggunakan metode diatas maka 

kenyataan yang dapat dilihat proporsi kecacatan produk perusahaan masih 

terdapat jumlah cacat yang melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan, 

artinya dalam pandangan islam hal tersebut sudah mengabaikan prinsip 

kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha, untuk itu perusahan 

haruslah menjaga budaya kinerja rapi, benar, tertib, dan teratur 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Dalam upaya 

menjalankan prinsip syariat islam terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam Muslim dari Abu Ya‟la, Rasulullah saw bersabda yang artinya : 

Allah Swt mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala 

sesuatu. 

Kata Ikhsan dalam hadis diatas artinya adalah melakukan segala 

sesuatu secara maksimal.Tidak diperbolehkan seseorang melakukan 

sesuatunya tanpa perencanaan, pemikiran dan pengetahuan tentang hal 

tersebut. 



 

Berdasarkan uraian diatas hasil ini sekiranya dianggap cukup untuk 

dapat membuka pandangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

manufakturnya terutama dalam hal menjalankan quality control 

(pengendalian kualitas) produksi secara total agar secara konsisten dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas dengan menekan tingkat 

ketidaksesuaian kualitas hasil produksi (misdruk) perseroan menjadi 

serendah mungkin. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian 

tentang analisis quality control terhadap risiko kerusakan produk pada PT. 

Semen Baturaja (Persero), Tbk Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan data produksi yang diperoleh dari PT. Semen Baturaja 

diketahui jumlah produksi semen Portland selama periode bulan Februari-

Maret 2016 adalah sebesar 48.875,52. Dengan jumlah yang tidak sesuai 

dengan spesifikasi sebesar 2.388,32. Rata-rata ketidaksesuaian kualitas 

(misdruk) yang terjadi dalam setiap produksi sebesar 39,80. Berdasarkan 

hasil analisa peta kendali P (P-chart) menghasilkan nilai batas kendali atas 

(UCL) sebesar 0.068 dan nilai batas kendali bawah (LCL) sebesar 0,026 

dan dengan nilai tengah (CL) sebesar 0.047. berdasarkan ketiga batas 

kendali statistik tersebut, jumlah misdruk perseroan selama periode bulan 

Februari-Maret 2016 tidak ditemukan adanya jumlah misdruk yang 

melebihi batas kendali statistik, namun jika dilihat dari batas kendali yang 

ditetapkan oleh perseroan didapati 7 titik yang melebihi batas kendali 

misdruk perseroan, hal ini menunjukkan bahwa perseroan masih harus terus 

mengoptimalkan quality control nya untuk mengurangi tingkat misdruk 

produksinya. Berdasarkan analisa menggunkan control cacat c 100% 

inspection dihasilkan batas kendali atas (UCL) sebesar 7,2%, dan nilai 

batas kendali bawah (LCL) sebesar 2,56%, serta nilai kendali tengah (CL) 



 

sebesar 4,88%. Berdasarkan tiga batas kendali tersebut jumlah rata-rata 

misdruk selama periode bulan Februari-Maret 2016 terdapat 2 titik yang 

melebihi batas kendali bawah, artinya perseroan sudah baik dalam 

mengurangi nilai misdruk perusahaan. Namun jika dilihat dari nilai batas 

kendali yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 6% masih 

terdapat 10 titik yang melebihi batas kendali perseroan. Dengan demikian 

meskipun terlihat bagus kinerja perseroan dalam menjalankan quality 

control nya ternyata perseroan masih harus terus berupaya untuk 

mengurangi persentase jumlah misdruk perseroan hingga mencapai batas 

kendali yang telah ditetapkan oleh perseroan dan bahkan hingga mencapai 

tingkat misdruk 0%. Berdasarkan hasil analisa kedua metode pengendalian 

kualitas di atas maka dapat disimpulkan nilai kinerja quality control PT. 

Semen Baturaja selama periode bulan Februari-Maret 2016 apabila 

dibandingkan dengan nilai target misdruk perusahaan dalam setiap kali 

kegiatan produksi sebesar 6% maka sudah memenuhi target, meskipun 

dalam beberapa kali produksi masih ditemukan jumlah misdruk yang 

melebihi target. 

2. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan metode diagram sebab 

akibat dan analisa menggunakan metode kaizen dapat diketahui faktor-

faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kualitas hasil produksi 

perusahaan yaitu pertama faktor manusia yang meliputi kesalahan dalam 

melakukan seting poin dan disebabkan kurangnya pengawasan. Kedua 

disebabkan oleh mesin, yaitu adanya kerusakan sensor reader weight 



 

feeder dan kerusakan mesin roller pressing system. Ketiga yaitu faktor 

metode, dalam hal ini ditemukan teknik penumpukan bahan baku yang 

kurang optimal. Keempat yaitu faktor lingkungan, yang meliputi dua 

kesalahan yaitu material tanah liat tersumbat pada kondisi lapangan mesin 

rotary kiln, dan material debu bercampur dengan material bahan baku. 

 

B. Saran 

Adapun yang dapat disarankan oleh PT.Semen Baturaja (Persero, Tbk 

Bandar Lampung, pihak UIN Raden Intan Lampung, dan penelitian yang akan 

datang adalah: 

1. Untuk PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk Bandar Lampung diusulkan 

perlu mengoptimalkan quality controlnya dengan menggunakan beberapa 

metode yang terdapat dalam Statistical Cuality Control (SQC) atau 

Statistical Proses Control  (SPC) yaitu dengan menggunakan analisis peta 

kendali P atau (P chart) dan control cacat C 100% Inspection guna untuk 

mengukur dan mengontrol jumlah tingkat ketidaksesuaian kualitas hasil 

produki perusahaan yang dapat dijadikan acuan untuk mengurangi tingkat 

kerusakan produk pada periode berikutnya. Serta menggunakan metode 

analisis diagram sebab akibat dan metode kaizen guna untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kualitas hasil produksi.. 

dengan demikian maka perusahaan akan dapat mengurangi biaya perbaikan 

kualitas dan mengurangi pemborosan waktu produksi. 



 

2. Untuk pihak kampus UIN Raden Intan Lampung, diharapkan untuk mulai 

memperkenalkan tentang pengertian Quality control kepada mahasiswa/I 

maupun pihak yang lainya paham betapa pentingnya penerapan quality 

control. Dalam menekankan nya selain dari matakuliah yang diajarkan bisa 

dilakukan melalui seminar ataupun memperbanyak jurnal yang 

berhubungan dengan quality control. Hal ini bertujuan untuk memperkaya 

pengetahuan dan  dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya didalam 

penelitian ataupun mengerjakan tugas perkuliahan lainya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna 

hasilnya, oleh karena itu peneliti menyarankan didalam penelitian ini yang 

dilakukan oleh peneliti perlu dikembangkan isi didalamnya, ataupun 

menambahkan variabel-variabel judul lain yang mungkin dapat dikaitkan 

dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan agar lebih menyempurnakan 

variabel dan mengetahui apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian 

hasil produksi PT.Semen Baturaja (Persero), Tbk Bandar Lampung. 
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PEDOMAN WAWANCARA LAPORAN PENELITIAN 

 

A. IDENTITAS PENELITIAN 

Judul Penelitian : Analisis Quality Control Terhadap Risiko 

Kerusakan Produk (Study Pada PT. Semen Baturaja 

(Persero), Tbk Bandar Lampung. 

Lokasi Penelitian :  

Peneliti  : M. Khoirul Hadi 

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A. 

2. Vitria Susanti, S.E.,M.Ec.Dev. 

B. IDENTITAS NARASUMBER/RESPONDE 

Nama   : Bpk Marwin 

Usia   : 41 (tahun) 

Jabatan  : Manajer Bagian Produksi 

C. DAFTAR PERTANYAAN  

1. jelaskan sejarah berdirinya PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk dan 

perkembangan perseroan hingga sampai saat ini. 

2. Apakah visi dan misi PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk 

3. jelaskan produk apa saja yang telah di produksi oleh PT. Semen 

Baturaja (Persero), Tbk beserta kapasitas produksinya.   



 

4. Tolong jelaskan Quality Control yang dijalankan oleh PT. Semen 

Baturaja.  

5. upaya apa saja yang sudah di lakukan oleh PT. Semen Baturaja dalam 

mengendalikan nkualitas produksinya (quality control). 

6. Seperti apakah spesifikasi kualitas hasil produksi PT. Semen Baturaja. 

7.  Tolong uraikan dan jelaskan Faktor-faktor apa saja yang dapat  

mengakibatkan hasil produksi PT. Semen Baturaja tidak sesuai 

dengan Spesifikasi perseroan. 

8. tolong uraikan kemungkinan yang menyebabkan ketidaksesuaian 

kualitas hasil produksi yang disebabkan oleh indikator berikut ini: 

a. Manusia 

b. metode 

c. mesin 

d. lingkungan 

9. tolong jelaskan yang menyebabkan ketidaksesuaian kualitas hasil 

produksi berdasarkan pertanyaan no 8 dengan metode berikut ini: 

a. Apa. 

b. mengapa 

c. dimana 

d. kapan 

e. siapa 

f. bagaiana 

 



 

Perhitungan Persentase Kontrol Cacat C 100% Inspaction 

rumus: 

P=
  

 
x 100% 

Keterangan : 

Np : jumlah gagal dalan subgrup 

N  : jumlah produksi dalam subgrup 

Subgrup : hari ke- 

Subgrup 1 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,044  

Subgrup 2 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,062 

Subgrup 3 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,035 

Subgrup 4 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,053 

Subgrup 5 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,045 

Subgrup 6 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,067 

Subgrup 7 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,024 

Subgrup 8 : P= 
  

 
x 100% =

       

         
 x 100% =0,038 

Subgrup 9 : P= 
  

 
x 100% =

       

         
 x 100% =0,031 

Subgrup 10 : P= 
  

 
x 100% =

       

        
 x 100% =0,074 

Subgrup 11 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,066 

Subgrup 12 : P= 
  

 
 x 100% =

       

         
 x 100% =0,074 



 

Subgrup 13 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,033 

Subgrup 14 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,044 

Subgrup 15 : P= 
  

 
 x 100% =

       

         
 x 100% =0,062 

Subgrup 16 : P= 
  

 
 x 100% =

       

         
 x 100% =0,004 

Subgrup 17 : P= 
  

 
 x 100% =

       

         
 x 100% =0,069 

Subgrup 18 : P= 
  

 
 x 100% =

      

        
 x 100% =0,055 

Subgrup 19 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,055 

Subgrup 20 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,004 

Subgrup 21` : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,048 

Subgrup 22 : P= 
  

 
 x 100% =

      

        
 x 100% =0,059 

Subgrup 23 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,038 

Subgrup 24 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,058 

Subgrup 25 : P= 
  

 
 x 100% =

       

         
 x 100% =0,033 

Subgrup 26 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,053 

Subgrup 27 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,045 

Subgrup 28 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,044 

Subgrup 29 : P= 
  

 
 x 100% =

       

         
 x 100% =0,073 

Subgrup 30 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,035 



 

Subgrup 31 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,053 

Subgrup 32 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,045 

Subgrup 33 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,034 

Subgrup 34 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,057 

Subgrup 35 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,049 

Subgrup 36 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,053 

Subgrup 37 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,074 

Subgrup 38 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,066 

Subgrup 39 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,077 

Subgrup 40 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,033 

Subgrup 41 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,044 

Subgrup 42 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,054 

Subgrup 43 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,044 

Subgrup 44 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,054 

Subgrup 45 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,044 

Subgrup 46 : P= 
  

 
 x 100%  =

        

         
 x 100% =0,062 

Subgrup 47 : P= 
  

 
 x 100%  =

        

        
 x 100% =0,044 

Subgrup 48 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
        =0,069 



 

Subgrup 49 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,055 

Subgrup 50 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,055 

Subgrup 51 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,051 

Subgrup 52 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,048 

Subgrup 53 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,059 

Subgrup 54 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,038 

Subgrup 55 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,058 

Subgrup 56 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,033 

Subgrup 57 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,064 

Subgrup 58 : P= 
  

 
 x 100% =

        

         
 x 100% =0,045 

Subgrup 59 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,043 

Subgrup 60 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,057 

 

  



 

Perhitungan Persentase Peta Kendali P 

 

Rumus: 

P=
  

 
x 100% 

Keterangan : 

Np : jumlah gagal dalan subgrup 

N  : jumlah yang diperiksa dalam subgrup 

Subgrup : hari ke- 

Subgrup 1 : P= 
  

 
 x 100% =

      

      
 x 100% = 0,042 

Subgrup 2 : P= 
  

 
 x 100% =

      

      
 x 100% =0,058 

Subgrup 3 : P= 
  

 
 x 100% =

      

      
 x 100% =0,034 

Subgrup 4 : P= 
  

 
 x 100%  =

      

      
 x 100% =0,050 

Subgrup 5 : P= 
  

 
 x 100% =

      

      
 x 100% =0,043 

Subgrup 6 : P= 
  

 
 x 100%  =

      

      
 x 100% =0,063 

Subgrup 7 : P= 
  

 
 x 100% =

      

     
 x 100% =0,024 

Subgrup 8 : P= 
  

 
 x 100% =

      

       
 x 100% =0,036 

Subgrup 9 : P= 
  

 
 x 100% =

      

      
 x 100% =0,030 

Subgrup 10 : P= 
  

 
 x 100% =

      

      
 x 100% =0,069 

Subgrup 11 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,062 

Subgrup 12 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,069 



 

Subgrup 13 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,032 

Subgrup 14 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,042 

Subgrup 15 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,051 

Subgrup 16 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,042 

Subgrup 17 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,058 

Subgrup 18 : P= 
  

 
 x 100% =

      

        
 x 100% =0,042 

Subgrup 19 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,065 

Subgrup 20 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,052 

Subgrup 21` : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,052 

Subgrup 22 : P= 
  

 
 x 100% =

      

       
 x 100% =0,039 

Subgrup 23 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,046 

Subgrup 24 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,056 

Subgrup 25 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,037 

Subgrup 26 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,055 

Subgrup 27 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,032 

Subgrup 28 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,050 

Subgrup 29 : P= 
  

 
 x 100% =

       

        
 x 100% =0,043 

Subgrup 30 : P= 
  

 
 x 100%  =

        

       
 x 100% =0,042 



 

Subgrup 31 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,068 

Subgrup 32 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,034 

Subgrup 33 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,050 

Subgrup 34 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,043 

Subgrup 35 : P= 
  

 
 x 100% =

       

       
 x 100% =0,033 

Subgrup 36 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,054 

Subgrup 37 : P= 
  

 
 x 100%  =

        

        
 x 100% =0,046 

Subgrup 38 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,050 

Subgrup 39 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,069 

Subgrup 40 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100%  =0,062 

Subgrup 41 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,071 

Subgrup 42 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,032 

Subgrup 43 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,042 

Subgrup 44 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,051 

Subgrup 45 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,042 

Subgrup 46 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,058 

Subgrup 47 : P= 
  

 
 x 100%  =

        

        
 x 100% =0,042 

Subgrup 48 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,065 



 

Subgrup 49 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,052 

Subgrup 50 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,052 

Subgrup 51 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,049 

Subgrup 52 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,046 

Subgrup 53 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,056 

Subgrup 54 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,037 

Subgrup 55 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,055 

Subgrup 56 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,032 

Subgrup 57 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,060 

Subgrup 58 : P= 
  

 
 x 100% =

        

        
 x 100% =0,043 

Subgrup 59 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,041 

Subgrup 60 : P= 
  

 
 x 100% =

        

       
 x 100% =0,054 

 

 

 

  



 

FOTO DOKUMENTASI PT. SEMEN BATURAJA  

BANDAR LAMPUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bapak marwin selaku kepala bagian produksi sedang menerima tamu 

Foto bareng dengan pemandu perjalanan keliling PT.Semen Baturaja 



 

  

Foto ruang kendali atau Quality Control PT. Semen Baturaja 

Foto bareng siswa/siswi SMK N2 Sumatra Selatan saat PKL di PT. Semen Baturaja 

Baturaja 



 

 

 

Bapak indra selaku pengawas bagian produksi sedang membarikan arahan kapeda 

Para peserta PKL PT. Semen Baturaja 


