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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gula salah satu kebutuhan sehari-hari yang penting bagi masyarakat 

Indonesia, karena sumber kalori dan pemanis untuk makanan atau minuman. 

Menurut wakil ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Andre Vincent 

Wenas mengatakan bahwa pengiriman meningkat menjadi 3,6 juta metrik ton dari 

2,8 juta ton, sehingga produk gula import meningkat hingga 29 % pada tahun 

2014 (http//www.Metrotvnews.com, diakses tanggal 29 September 2015, pukul 

08.25 WIB).  Semakin meningkatnya kebutuhan gula di Indonesia, menuntut 

perusahaan lokal untuk meningkatkan hasil produksi gula dan meningkatkan 

kualitas gula agar menjaga kepercayaan konsumen pada gula lokal.  

PT Tersana Baru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

pertanian sebagai penghasil gula. Banyaknya pesaing dalam penjualan produk 

gula menuntut pengusaha menjadi lebih ketat dari kualitas gula yang dihasilkan.  

Pemahaman konsumen terhadap kualitas produk menuntut perusahaan 

memperbaiki, meningkatkan, mempertahankan dan menghasilkan kualitas produk 

sesuai dengan spesifikasi konsumen. Kualitas produksi gula yang baik dan sesuai 

standar memerlukan bahan baku yang sesuai dengan standar dan mutu terbaik. 

Mutu produk merupakan salah satu hal terpenting dalam mempertahankan 

kelangsungan industri. Industri yang mampu mempertahankan mutu produk yang 

dihasilkan, akan lebih bertahan dalam persaingan jangka panjang.  

Pencapaian tingkat kejernihan pada hasil proses pemurnian nira (kadar 

gula), mempengaruhi warna gula yang dihasilkan dan kualitas gula yang 

dihasilkan. Tahapan atau proses produksi  pada saat pemurnian air nira, sangat 

berhubungan erat dengan hasil produksi gula yang akan dihasilkan, maka perlu 

pengendalian kualitas pada nira (kadar gula) agar  tetap stabil dan hasil gula 

berwarna putih jernih. PT Tersana Baru salah satu penghasil gula dengan tahapan 

produksinya secara manual, tidak secara otomatis pada mesin- mesin tertentu.
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Tahapan produksi dan pengontrolan hasil gula secara manual 

mengakibatkan hasil gula yang dihasilkan tidak sesuai standar dan tingkat 

kejernihan (turbidity) yang berubah-ubah. Seperti penjelasan pada Tabel 1.1 di 

bawah ini, yang menunjukkan turbidity pada setiap jam produksi berubah-ubah. 

Tabel 1.1 Data Turbidity  

 

(Sumber: Data Perusahaan, 2014) 

Tabel 1.1 menunjukkan pada setiap jam produksi untuk proses pemurnian 

mendapatkan hasil turbidity yang tidak konsisten. Turbidity yang tidak konsisten 

mengakibatkan warna gula menjadi tidak putih. Salah satu faktor yang 

menyebabkan warna gula menjadi tidak putih yaitu kurangnya pengendalian pada 

saat proses pemurnian nira. Pengendalian pada proses pemurnian harus dilakukan 

agar kadar yang terkandung tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan atau 

kenaikan pada turbidity. Sistem kontrol kualitas yang dapat diterapkan untuk PT 

Tersana Baru agar kualitas produk sesuai standar, perusahaan dapat menggunakan 

peta kontrol Shewhart yaitu peta kendali  X  dan R. Peta kontrol Shewhart hanya 
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untuk mengendalikan kualitas pada proses pemurnian saja, tanpa memperhatikan 

perubahan-perubahan tingkat kejernihan (turbidity) dari pergeseran kecil kualiatas 

gula yang dihasilkan. Salah satu peta kendali untuk mengendalikan kualitas gula 

dengan mendeteksi Small Shift yaitu dengan menggunakan metode Exponnentially 

Weighted Moving Average (EWMA) control chart. Peta kendali EWMA akan 

memberikan peringatan atau mendeteksi perubahan-perubahan yang mengarah 

kepada keluarnya data dari batas kontrol kualitas yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan membahas pengendalian kualiats gula pada proses 

pemurnian nira dengan tingkat kejernihan (turbidity) yang berubah-ubah. 

Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan peta kendali X  dan R, untuk 

mendeteksi beberapa penyebab yang mengakibatkan hasil produksi gula menjadi 

diluar batas kendali. Peta kendali Shewhart tidak dapat mendeteksi penyebab kecil 

untuk beberapa data, sehingga memerlukan peta kendali yang dapat memberikan 

peringatan atau mendeteksi perubahan yang kecil. Peta kendalinya adalah 

Exponnentially Weighted Moving Average (EWMA) control chart. Adapun 

beberapa hal yang dirumuskan dalam penelitian adalah: 

1. Apakah tingkat kejernihan gula yang dihasilkan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan? 

2. Apa penyebab terjadinya pergeseran kecil pada tingkat kejernihan gula 

(turbidity) yang dihasilkan? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Pengendalian kualitas gula merupakan hal penting dalam mempertahankan 

keuntungan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kesesuaian tingkat kejernihan (turbidity) gula antara standar 

perusahaan dan hasil produksi. 

2. Menganalisis penyebab terjadinya pergeseran kecil pada tingkat kejernihan 

(turbidity) gula yang dihasilkan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai, 

beberapa batasan telah ditetapkan, yaitu: 

1. Pengamatan dan pengambilan data sampel di PT Tersana Baru hanya masa 

produksi tahun 2014 – 2015. 

2. Data didapatkan dari departemen laboratorium produksi. 

3. Data yang diambil hanya tingkat kejernihan (turbidity) gula. 

4. Data yang diolah hanya tingkat kejernihan (turbidity) gula. 

5. Tidak menghitung data yang berhubungan dengan biaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Memperbaiki kualitas gula dengan mengetahui sebab dan akibatnya. 

2. Mengendalikan kualitas gula agar tetap terjaga dengan standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Memperbaiki kualitas gula agar mencapai standar nasional. 

4. Kualitas gula akan semakin membaik dan mampu bersaing dengan 

perusahaan pesaing. 

5. Memperbaiki proses pada saat melakukan pencampuran bahan material. 

6. Mengetahui permasalahan atau kekurangan yang terjadi pada saat proses 

pemurnian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini menerangkan tentang mengapa penelitian ini perlu dilakukan 

dan memberikan gambaran mengenai topik penelitian. Ada beberapa 

pembahasan dalam bab pendahuluan, antara lain: (a) latar belakang, 

(b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) 

manfaat penelitian, dan (f) sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

 Bab ini Berisi teori-teori  yang  menjadi pedoman dari penelitian ini 

dan berkaitan dengan permasalan pengendalian tingkat kejernihan 
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gula. Teori yang terdapat dalam bab ini, antara lain: (a) mutu gula, 

(b) kekeruhan (turbidity), (c) kendali mutu, (d) peta pengendali (e) 

exponnentially weighted moving average, dan (f) fishbone. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tahapan dari awal sampai akhir yang dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah. Tahapan yang dilakukan antara lain: 

(a) observasi awal, (b) perumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 

studi pustaka, (e) pengumpulan data, (f) pengolahan data, (g) 

analisis, dan (h) kesimpulan dan saran. 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini berisi data-data hasil pengamatan yang diperoleh dari 

observasi dan melakukan pengolahan pada data yang telah didapat 

yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar pembuatan 

analisis dalam penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh antara 

lain: (a) waktu produksi, (b) jam produksi, dan (c) data tingkat 

kejernihan gula (turbidity). Metode yang digunakan dalam 

pengolahan data tersebut, antara lain: (a) peta kontrol X  dan R, (b) 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), (c) CUSUM, 

dan (d) fishbone. 

BAB V Analisis 

Bab ini membahas tentang analisis hasil dari data pengamatan yang 

sudah melalui pengolahan data. Pembahasan yang akan dilakukan 

dalam bab ini antara lain: identifikasi perubahan melalui hasil peta 

kendali dan analisis faktor penyebab perubahan. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan 

usulan yang diberikan bagi perusahaan yang mungkin dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan, agar kualitas produk dapat 

ditingkatkan. 


