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ABSTRACT

PRODUCTION OPTIMIZATION CRUDE PALM OIL (CPO) AND
KERNEL ON PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)

BUSINESS UNIT REJOSARI

By

Rani Oni Heryani

This study aimed to analyze:(1) Optimization of the production of Crude Palm Oil
(CPO) and Palm Kernel Oil (Kernel) at Rejosari Business UnitPT. Perkebunan
Nusantara VII (Persero) and (2) Production conditions Crude Palm Oil (CPO) and
Palm Kernel Oil (Kernel) at Rejosari Business UnitPT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) when the number of production factors change

The research method used was case study in Rejosari Business UnitPT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero).  The data collected are primary and
secondary data.  Data ware processed using tabulation and computation methods
and analyzed using linear programming methods on software Interactive Linear
and Discrete Optimizer (LINDO).

The study shows that the company has not reached optimation level in terms
profit.  This can be seen from the gap between optimization level and actual level
which was around Rp31,325,703,203.56.This mean that the company is still
optimization to increased profit as much as 26.18% from actual profit.  Production
activity is very influential in the changes of production cost in Rejosari Business
Unit is activity the production of fresh fruit bunches (TBS) from its own garden
and the purchasing activity of fresh fruit bunches (TBS) from the garden
partnership.

Keywords : crude palm oil (CPO), palm kernel, production optimization



ABSTRAK

OPTIMASI PRODUKSI CRUDE PALM OIL(CPO) DAN INTI SAWIT
(KERNEL) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)

UNIT USAHA REJOSARI

Oleh

Rani Oni Heryani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1)optimasi produksi Crude Palm Oil
(CPO) dan Inti Sawit (Kernel) pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Rejosari dan (2) Kondisi Optimasi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit
(Kernel) pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari
apabila jumlah faktor produksinya ada yang mengalami perubahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) pada PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari.  Data yang
dikumpulkan adalah primer dan sekunder.  Metode pengolahan data yang
digunakan adalah tabulasi dan komputasi.  Data dianalisis dalam model
perencanaan program linier dengan menggunakan software Linear Interactive and
Discrete Optimizer (LINDO).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aktivitas produksi CPO dan kernel pada
PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari Tahun 2012 belum
mencapai Kondisi Optimal dapat dilihat dari keuntungan optimasi dan aktual yang
memiliki selisih Rp 31.325.703.203,56  yang berarti keuntungan perusahaan dapat
ditingkatkan sebesar 26,18%  dari keuntunganaktual yang diperoleh perusahaan
dan (2) aktivitas yang sangat berpengaruh dengan adanya perubahan biaya
produksi di Unit Usaha Rejosari adalah aktivitas produksi TBS sendiri dan
aktivitas pembelian TBS kebun kemitraan.

Kata kunci : crude palm oil (CPO), inti sawit, optimasi produksi..



OPTIMASI PRODUKSI CRUDE PALM OIL (CPO) DAN INTI SAWIT
(KERNEL) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARAVII (PERSERO)

UNIT USAHA REJOSARI NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh

Rani Oni Heryani

Skripsi

Sebagai Salah SatuSyaratuntukMencapaiGelar
SARJANA PERTANIAN

pada

JurusanAgribisnis
FakultasPertanianUniversitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2015







RIWAYAT HIDUP

Penulisdilahirkan di Bandar Lampung pada 17 Februari 1989 dari pasangan Bapak

Tukimin Minto Kuswoyo dan Ibu Eny Heryaningsih, yang merupakan anak

pertama dari 2 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD

Negeri2 Perumnas Way Halim, Bandar Lampung tahun 2001; pendidikan sekolah

menengah pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung tahun 2004; dan pendidikan

sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun 2007. Penulis

diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Jurusan

Sosial Ekonomi Pertanian dengan Program Studi Agribisnis pada tahun 2008

melalui jalur SPMB.

Tahun 2011 Penulis Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Di Desa Sapto Renggo,

Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Selain Itu, Di Tahun 2012 Penulis

Juga Melakukan Praktik Umum (PU) Di PT. Perkebunan Nusantara Vii (Persero)

Unit Usaha Rejosari Natar Lampung Selatan Dan Membuat Laporan Praktik

Umum Dengan Judul Pengembangan Karyawan Dalam Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia PadaPT Perkebunan Nusantara VII (Persero)Unit Usaha

Rejosari



SANWACANA

Assalamu`alaikumWr.Wb

Alhamdullilahirobbil ‘alamin, puji dan syukur tak henti-hentinya penulis

panjatkan sebagai ungkapan kegembiraan karena dapat menyelesaikan sebuah

karya kecil ini bernama skripsi. Segala puji dan keagungan hanya kepada Allah

SWTyang telah memberikan rahmatdanhidayah-Nya.Shalawatdan salam tak

lupaselalutercurahkankepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang selalu

memberikan teladanbagikehidupan umatnya.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul ”OPTIMASI

PRODUKSI CRUDE PALM OIL (CPO) DAN INTI SAWIT (KERNEL)

PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA

REJOSARI NATAR” ini bukanlah hasil jerih payah penulis seorang diri,

melainkan atas dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, dengan segenap  ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima

kasih kepada:



1. Dr. Ir. Muhamad Irfan Affandi, M.Si.,selaku pembimbing pertama yang

telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan arahan dari awal

hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

2. Ir. Adia Nugraha,M.S, selaku pembimbing kedua yang telah banyak

memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan arahan dari awal hingga

selesainya penyusunan skripsi ini.

3. Dr.Ir. R. Hanung Ismono,M.P., selaku pembahas yang telah banyak

memberikan masukan, saran, dan kritikan nasihat serta ilmu yang

membangun demi perbaikan kualitas skripsi ini.

4. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.Si selaku pembimbing akademi yang telah

memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis.

5. Prof.Dr. Ir.Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

6. Dr.Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S.,selaku Ketua Jurusan Agribisnis,

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

7. Seluruh dosen, staf administrasi dan karyawan FP Unila yang telah

membantu memperlancar kegiatan administrasi dan perkuliahan penulis.

8. Kedua orang tua, ayahanda Tukimin Minto Kuswoyo, ibunda Eny

Heryaningsihtercinta, atas jasa,pengorbanan, keringat, dan doa yang

diberikan sampai saat ini,  serta kesabaran menunggu keberhasilan ku.

9. Adikku Destiandini Okta Anggraeni yang telah memberikan doa dan

semangat lewat canda dan tawanya.

10. Suamiku Eko Rony Maryono yang telah menjadi sahabat, teman, kakak dan

memberikan motivasi, dukungan serta kesabaran menunggu keberhasilanku.



11. Sahabat-sahabat penulis Widuri Prameswita, Evi Nurjannah, Imelda C.

Sagala, Andan Novalita, Ayie Amelia, dan Dinda Mustika Bunga, atas

dukungan, semangat, doa  yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

12. Sabahat dan saudaraku tercinta, “The Tekel”, Suryadaru, Angga Pratama

Megananda, Agung Ariyono, Guntur Wira Yudha, Maeza Safitri, Elzaviana,

Didiek Permadi, Evi Octariani, Ade Ramanda,dan Agus Sumarna. Terima

kasih atas kekeluargaan, doa dan semangat yang selalu kalian berikan

13. Para penghuni Pencinta Ruang Baca seperjuangan, Agnes, Umi, Icha,Indah,

Anggen, Andan, Taufik, Arif, Bondan, Ari, Vitho, Arief N, Arief R, Guntur,

Tika danteman-teman 2008, kakak-kakak sosek 2007, adik-adik sosek 2009,

dan 2010, serta adik tingkat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu

atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

14. Bagian administrasi: Mbak Iin, Mbak Ai, Mb Mpit, Mas Bo, Mas Kardi, dan

Mas Boim yang telah membantu kelancaran administrasi dan masukkannya

selama ini.

15. Semuapihak yang tidakdapatpenulissebutkansatu per satu, yang

telahmembantuhinggaterselesaikannyapenulisanskripsiini.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang

telah diberikan dan memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua.Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna.  Dengan segala kekurangan

yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapatmemberikan manfaat bagi

pihak-pihakyang membutuhkan.

Penulismenyadaribahwaberakhirnyamasastudiadalahawaldariperjuangan yang

sesungguhnya.Segala perihal di dunia ini harus kita lalui dan kita selesaikan meski



terasa berat serta amat sulit, namun yakinlah jika kau bersungguh-sungguh maka

akan ada penyelesaian dan akhir yang memberi ketenangan dihatimu.

Bandar Lampung, Desember 2015

Penulis,

Rani Oni Heryani



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI ............................................................................................... i

DAFTAR TABEL ....................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... vi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah ........................................................ 1

B. Tujuan .......................................................................................... 7

C. Kegunaan Penelitian ..................................................................... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 9

1. Agronomis Kelapa Sawit ........................................................ 9

2. Industri Agribisnis Kelapa Sawit ............................................. 12

3. Konsep Produksi ...................................................................... 15

4. Konsep Optimasi...................................................................... 16

5. Program Linier ......................................................................... 17

6. Analisis Sensitivitas ................................................................. 23

B. Penelitian Terdahulu ...................................................................... 24

C. Kerangka Pemikiran....................................................................... 27

III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional ....................................... 30

B. Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian .................................... 41

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data................................... 42

D. Metode Analisi Data..................................................................... 42

IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan ....................................... 58



B. Lokasi dan Letak Geografis.......................................................... 59

C. Tenaga Kerja................................................................................. 60

D. Kegiatan Pengolahan pada PPKS................................................. 61

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Optimasi Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti

Sawit Kernel ................................................................................. 78

B. Koefisien Fungsi Tujuan .............................................................. 78

C. Fungsi Kendala ............................................................................. 79

D. Hasil Pemecahan Optimasi Produksi CPO dan Kernel pada PT.

PerkebunanNusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari ........... 82

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ....................................................................................... 101

B. Saran.................................................................................................. 102

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 103



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
1. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut

Provinsidan status pengusahaan, 2011 ................................................... 4

2. Luas Areal, Produksi, dan Produkstivitas PT. Perkebunan Nusantara
VII (Persero) Berdasarkan Unit Usaha dan Komoditasnya Tahun 2011 5

3. Kriteria Matang Panen ........................................................................... 12

4. Definisi Operasional Variabel Keputusan............................................... 34

5. Definisi Operasional Nilai Right Hand Side (RHS)................................ 41

6. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan.............................................. 60

7. Jam Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
UsahaRejosari ........................................................................................ 61

8. Fraksi Buah Sesuai Ketentuan ................................................................ 64

9. Hubungan Kematangan Buah Terhadap Rendemen Minyak dan Asam
Lemak Basah (ALB) ............................................................................... 65

10. Aktivitas Pola Usaha Optimal dengan pertimbangan keuntungan
Maksimal pada PT. Perkebunan NusantaraVII (Persero) Unit Usaha
Rejosari tahun 2012................................................................................. 83

11. Nilai reduced cost masing-masing aktivitas pada PT. Perkebunan
Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari tahun 2012 ...................... 87

12. Nilai dual penggunaan sumber daya produksiCPO dan Kernel Pada
PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari tahun
2012......................................................................................................... 91

13. Jenis sumberdaya berlebih pada aktivitas produksi CPO dan kernel
PadaPT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)Unit Usaha Rejosari
tahun 2012............................................................................................... 93

14. Selang kepekaan fungsi tujuan yang tidak mengubah jasil optimal CPO
Dan kernel ............................................................................................... 97



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
1. Pohon Agroindustri Kelapa Sawit .......................................................... 14

2. Kerangka Pemikiran Optimasi Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan
IntiSawit (Kernel) Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
UsahaRejosari ......................................................................................... 29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman
1. Formulasi matematis fungsi tujuan dan fungsi kendala perencanaan

linier Optimasi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit
(Kernel) pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha
Rejosari .................................................................................................. 107

2. Formulasi matematis fungsi tujuan dan fungsi kendala perencanaan
linier Optimasi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit
(Kernel) pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha
Rejosari (input LINDO) ......................................................................... 110

2. Hasil AnalisisOptimasi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti
Sawit (Kernel) pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Rejosari (output LINDO) ............................................................ 113



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan

perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar sekitar 15, 34 persen pada tahun

2010 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan.  Pada

waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat

menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam pemulihan

perekonomian nasional.

Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan.

Meskipun kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pembentukan Produk

Domestik Bruto belum terlalu besar yaitu 2,11 persen pada tahun 2010 atau

merupakan urutan ketiga di sektor pertanian setelah sub sektor tanaman pangan

dan perikanan, akan tetapi sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk

sektor industri, penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa (BPS, 2010).

Beberapa komoditas perkebunan yang ada di Indonesia antara lain kelapa, karet,

kelapa sawit, tebu, lada, kopi, tembakau dan kakao.
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Salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran yang cukup

penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa

sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai

penghasil devisa negara sesudah minyak dan gula.  Indonesia merupakan negara

produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia (BPS, 2010). Pada masa

depan, minyak sawit diyakini tidak hanya mampu menghasilkan berbagai hasil

industri hilir yang dibutuhkan manusia seperti minyak goreng, mentega, sabun,

kosmetika, dan lain-lain, tetapi juga dapat menjadi subtitusi bahan bakar minyak

yang saat ini sebagian besar dipenuhi dengan minyak bumi. (Setyamidjaja, 2006).

Peluang untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit masih cukup terbuka bagi

Indonesia, terutama karena ketersediaan sumberdaya alam/lahan, tenaga kerja,

teknologi maupun tenaga ahli. Indonesia mendominasi pemenuhan permintaan

kelapa sawit dunia yang semakin meningkat sebesar 5 persen pertahunnya.

Indonesia memproduksi skeitar 43 persen dari total produksi minyak kelapa sawit

mentah (Crude Palm Oil) di dunia.  Kegiatan ekonomi kelapa sawit memberi

kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia yang terus dikembangkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan

dam Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011 –

2015.  MP3EI pada Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema sebagai sentra

produksi dan pengolahan hasil bumi terdapat fokus pada kelapa sawit. Untuk

melaksanakan strategi pengembangan kelapa sawit, ada beberapa hal terkait

regulasi yang harus dilakukan antara lain, yaitu: (1) peningkatan kapasitas tata

ruang untuk pengembangan kegiatan hulu kelapa sawit (perkebunan dan
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penggilingan/pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS); (2) perbaikan regulasi,

insentif, serta disinsentif untuk pengembangan pasar hilir industri kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkembang pesat melalui berbagai

upaya pengembangan, baik yang dilakukan oleh perkebunan besar, proyek-

proyek pembangunan maupun swadaya masyarakat.  Perkembangan luas areal

perkebunan kelapa sawit selama tujuh tahun terakhir cendrung menunjukkan

peningkatan yakni berkisar 2,03 sampai dengan 9,05 persen per tahunnya.  Pada

tahun 2004 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 5,72 juta

hektar, meningkat menjadi 7,95 hektar pada tahun 2009.  Pada tahun 2010

diperkirakan luas areal perkebunan kelapa sawit masih akan meningkat sebesar

2,03 persen dari tahun 2009 menjadi 8,11 juta hektar (BPS, 2010).

Menurut status penguasaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit pada

tahun 2010 diusahakan oleh perkebunan besar swasta dengan luas perkiraan ±

4.374.420 Ha, sedangkan perkebunan rakyat mengusahakan seluas ± 3.077629

Ha dan perkebunan besar negara seluas ± 658.398 Ha. Perkebunan kelapa sawit

tersebar di 22 provinsi di Indonesia.  Provinsi Riau merupakan provinsi yang

memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Selain Provinsi

Riau, Lampung merupakan provinsi yang berpotensi dalam hasil perkebunan

kelapa sawit dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1. Luas areal dan produksi perkebunan seluruh Indonesia menurut provinsi
dan status pengusahaan, 2011

Provinsi
Perk. Rakyat Perk. Negara Perk. Swasta Jumlah

Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
(Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton)

Aceh 142233 185263 40281 101620 144710 422121 327204 709004
Sumatera Utara 394258 1141880 293588 1087254 453942 1752515 1141788 3981649
Sumatera Barat 170780 371182 8663 22353 183593 511578 363036 905113
Riau 893996 2711204 75795 280503 858635 2470775 1628426 5462482
Kepulauan Riau 2664 187 - - 5844 11134 8508 11321
Jambi 322103 783260 24570 83145 231667 664416 578340 1530821
Sumatera Selatan 287796 857478 46115 143018 478240 1380048 812151 2380544
BangkaBelitung 35002 20286 - - 123722 446186 158724 466472
Bengkulu 166607 407132 4410 15308 103687 329497 274704 751933
Lampung 78458 166106 11921 35117 52066 195758 142445 396981
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat - - 9669 15717 3497 5462 13166 21179
Banten 7033 8556 9435 17103 47 68 16515 25727
Jawa Tengah - - - - - - - -
D.I. Yogyakarta - - - - - - - -
Jawa Timur - - - - - - - -
Bali - - - - - - - -
NTB - - - - - - - -
NTT - - - - - - - -
Kalimantan Barat 190067 401895 53827 156892 371930 814378 615824 1373165
Kalimantan Tengah 109364 192092 - - 764176 1636570 873540 1828662
Kalimantan Selatan 54912 92426 7071 18025 373521 942083 435504 1051534
Kalimantan Timur 116447 125270 41747 79579 301644 286964 459838 491813
Sulawesi Utara - - - - - - - -
Gorontalo - - - - - - - -
Sulawesi Tengah 17352 41965 3702 2035 33594 103564 54648 147564
Sulawesi Selatan 8886 17443 5511 6373 2516 4960 16913 28776
Sulawesi Barat 53836 101329 - - 41712 165053 95548 266382
Sulawesi Tenggara - - 7154 0 21800 0 28954 0
Maluku - - - - - - - -
Maluku Utara - - - - - - - -
Papua 9856 17746 12138 18679 13796 31672 35790 68097
Papua Barat 15979 25366 2821 7373 10081 26162 28881 58901

INDONESIA 3077629 7668066 658398 2090090 4374420 12199964 8110447 21958120

Sumber : BPS, 2011

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung dikelola oleh beberapa

perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat dan perkebunan besar negara.  Salah

satu perkebunan besar negara yang ada di Lampung adalah PT. Perkebunan

Nusantara VII (Persero) yang memiliki memiliki 27 unit usaha yang terletak pada

3 wilayah kerja yang meliputi Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan

Bengkulu dengan berbagai komoditas antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh

dan kakao. Pada wilayah kerja Provinsi Lampung, PT. Perkebunan Nusantara
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memiliki 10 unit usaha dengan 3 unit usaha  yang mengelola hasil perkebunan

kelapa sawit yaitu Unit Usaha Rejosari, Unit Usaha Bekri dan Unit Usaha Padang

Ratu.  Data luas areal, jumlah produksi dan produktivitas unit usaha yang dimiliki

PT. Perkebunan Nusantara VII dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luas areal, produksi, dan produktivitas PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) berdasarkan unit usaha dan komoditasnya tahun 2011.

No Unit Usaha Komoditas Luas
Areal

Produksi Produktivitas Produksi Per
hari

(Ha) (Kg) (Kg/Ha) (Kg/Hari)

1 Bekri 3,571 91,083,560 25,506 316262
2 Rejosari

Kelapa
Sawit

4,371 89,324,640 20,436 310155
3 Padang Ratu 870 18,487,960 21,251 64194
4 Betung 2,007 37,549,780 18,709 130381
5 Bentayan 5,328 89,066,020 16,717 309174
6 Betung Krawo 1,585 35,860,190 22,625 124513
7 Sungai Lengi 5,115 92,073,320 18,001 319699
8 Senabing 814 14,346,640 17,625 49815
9 Talopino 0 0 0 0
10 Talang Sawit 8,000 139,754,280 17,469 485258
11 Sungai Niru 6,210 115,691,130 18,630 401705

12 Kedaton

Karet

2,260 2,832,414 1,253
13 Bergen 1,474 1,615,993 1,096
14 Way Beluru 1,475 2,558,453 1,735
15 Way Lima 1,546 2,567,354 1,661
16 Tulung Buyut 2,439 2,613,155 1,071
17 Beringin 3,048 2,471,859 811
18 Tebenan 1,003 1,536,097 1,532
19 Senabing 388 484,624 1,249
20 Padang Pelawi 1,188 1,404,213 1,182
21 Ketahun 827 1,437,293 1,738
22 Pematang Kiwah - 11,789,229 -
23 Musilandas - 917,279 -
24 Baturaja - 10,205,211 -

25 Bunga Mayang
Tebu

14,382 46,607,200 3,241
26 Cinta Manis 11,286 36,594,990 3,243

27 Pagar Alam Teh 1,430 23,864,476 16,688

Jumlah 80,617 872,737,360 233,467

Sumber: Laporan Manajemen PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
Bagian Tanaman, 2011
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Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Rejosari merupakan unit usaha yang memiliki luas areal kelapa sawit

terbesar di wilayah Lampung.  Selain itu Unit Usaha Rejosari merupakan unit

usaha yang memiliki produktivitas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 20,436

Kg/hektar. Jumlah tersebut menunjukkan banyaknya produksi tandan buah segar

(TBS) dari kebun TM (Tanaman Menghasilkan) milik Unit Usaha Rejosari yang

merupakan bahan baku utama dalam memproduksi Crude Palm Oil (CPO) dan

Inti Sawit (Kernel) pada PPKS Unit Usaha Rejosari.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari memiliki satu unit

pabrik pengolahan kelapa sawit (PPKS) dengan kapasitas 25 ton per jam dan

beroperasi selama 21 jam per hari.  Produk yang dihasilkan PPKS adalah Crude

Palm Oil (CPO) dan inti sawit (kernel), serta hasil sampingan berupa serabut

(sebagai bahan bakar boiler), tandan kosong, cangkang, arang abu boiler, dan

solid.  PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari memperoleh

bahan baku kelapa sawit dari hasil panen kebun milik perusahaan sendiri dan dari

petani kemitraan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari menemui kendala

dalam kegiatan produksinya. Pada Tabel 2, bahwa produksi  hanya mencapai

rata-rata 310.155 Kg/hari, berbeda dengan keadaan sebenarnya bahwa kapasitas

pabrik yang terpasang mencapai 25 ton/jam yang artinya kapasitas pabrik

mencapai 525.000 Kg/hari. Ketersediaan kelapa sawit sangat mempengaruhi

jumlah produksi pabrik.  Kendala yang dihadapi perusahaan yang meliputi

jumlah dan ketersediaan bahan baku yang terbatas, penggunaan kapasitas
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terpasang pabrik yang belum efisien serta penggunaan tenaga kerja baik di kebun

maupun di pabrik. Kendala-kendala ini mengakibatkan tujuan untuk

memaksimumkan keuntungan belum dapat tercapai.

Kegiatan agroindustri kelapa sawit diharapkan dapat mencapai sasaran yang

diinginkan dengan hasil yang optimal melalui optimasi produksi. Sehingga tidak

terjadi kekurangan atau kelebihan produksi akibat keterbatasan bahan baku,

kapasitas pabrik, keterbatasan tenaga kerja, harga jual dan beli bahan baku dan

lain-lain. Pengalokasian faktor-faktor produksi yang efisien dapat dilakukan

dengan menyajikan data dalam model matematis dengan program linier. Oleh

karena itu penelitian mengenai optimasi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan

Kernel perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan

sebagai berikut:

1. Apakah produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) pada PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari sudah optimal?

2. Bagaimana kondisi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel)

pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari apabila

jumlah faktor produksinya ada yang mengalami perubahan?

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang ada, maka

penelitian ini bertujuan untuk:
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1. Menganalisis optimasi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit

(Kernel) pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari

2. Menganalisis produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) pada

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari apabila faktor

produksi yang ada mengalami perubahan.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

1. Untuk perusahaan sebagai masukan tentang alokasi penggunaan sumber daya

yang ada agar produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel)

optimal dan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan.

2. Peneliti lain sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian sejenis,

khususnya bagi penelitian mengenai kegeiatan produksi Crude Palm Oil

(CPO) dan Inti Sawit (Kernel).



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Agronomis Kelapa Sawit

Kelapa sawit (Elaeis guineensis) saat ini telah berkembang pesat di Asia

Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia, dan justru bukan di Afrika

atau Amerika yang dianggap sebagai daerah asalnya (Rizka,1993). Kelapa

sawit pertama kali diintroduksikan ke Indonesia oleh pemerintah colonial

Belanda pada tahun 1848, tepatnya di kebun raya Bogor (s’Lands Plantentuin

Buitenzorg). Tanaman kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi : Embryophta Siphonagama

Kelas : Angiospermae

Ordo : Monocotyledonae

Famili : Areacacea (dahulu disebut Palmae)

Subfamili : Cocoideae

Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis Jacq. (Pahan,2006).
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Tanaman kelapa sawit dibedakan atas 2 bagian yaitu vegetatif dan generatif.

Bagian vegetatif tanaman kelapa sawit meliputi akar, batang dan daun.

Bagian generatif tanaman kelapa sawit meliputi bunga dan buah.

Pada umumnya pola tanam kelapa sawit berbentuk segi tiga sama sisi pada

areal rata/datar sampai bergelombang. Sementara, pada areal berbukit dengan

sudut kemiringan lebih dari 12º, perlu dibuat teras kontur dengan jarak tanam

sesuai dengan ketentuan (violle lining). Panjang sisi (jarak tanam) harus

dibuat seoptimal mungkin sehingga setiap individu tanaman mendapat ruang

lingkungan serta sinar matahari yang memadai dan serangan untuk

mendapatkan produksi per ha yang maksimal selama satu siklus hidup (Pahan,

2006).

Keberhasilan penanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh faktor iklim,

penyediaan bibit, persiapan lahan, tenaga kerja, sarana angkutan, dan

perawatan jalan. Persediaan bibit kelapa sawit yang baik dalam kondisi umur

yang sesuai. Bibit yang normal untuk dipindahtanamkan ke lapangan adalah

10-12 bulan. Khusus untuk areal tanaman baru (TB) bekas hutan, bibit umur

12-18 bulan lebih baik, karena bibit yang lebih tua kurang disenangi tikus,

babi dan landak (Rizka,1994).

Pemeliharaan tanaman kelapa sawit, seperti memberantas alang-alang di

perkebunan dapat dilakukan secara manual atau kimiawi. Secara manual,

yaitu dengan mencabut alang-alang tersebut dengan bantuan garpu, sehingga

akar alang-alang akan tercabut atau keluar. Secara kimiawi dilakukan dengan

cara mengusap daun alang-alang dengan kain yang dicelupkan ke dalam
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larutan racun. Alang-alang yang merata dan meluas diberantas menggunakan

herbisida dengan dosis yang sesuai dan ulangan yang tepat.

Selama tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman penutup tanah

dipertahankan 100%, karena menghasilkan bintil akar yang bisa mengikat

nitrogen dari udara sehingga bisa menambah kesuburan tanah. Di sekitar

kelapa sawit dibuat piringan yang tidak ditanami tanaman penutup tanah.

Besarnya piringan diatur berdasarkan umur tanaman. Tanaman berumur 1

tahun (TBM), jari-jari piringannya 100 cm, tanaman berumur 1-3 tahun

(TBM), jari-jari piringannya 150 cm, tanaman berumur lebih dari 3 tahun

(tanaman menghasilkan; TM), jari-jari piringannya 250 cm. daerah piringan

ini perlu disiangi, agar tidak ada gulma yang mengganggu tanaman kelapa

sawit (Sunarko, 2006).

Panen merupakan suatu kegiatan memotong tandan buah yang sudah matang

kemudian mengutip tandan dan brondolan yang tercecer di dalam dan di luar

piringan. Selanjutnya menyusun tandan buah di tempat pengumpulan hasil

(TPH) (Risza, 1993). Pekerjaan potong buah merupakan pekerjaan utama di

perkebunan kelapa sawit karena langsung menjdai sumber pemasukan uang

bagi perusahaan melalui penjualan minyak kelapa sawit (MKS) dan inti kelapa

sawit (IKS) (Pahan, 2006).

Sesuai dengan ketentuan bahwa buah dikatakan masak jika terdapat dua

brondolan yang lepas per kilogram tandan buah segar. Sementar, criteria

matang panen ditetapkan sebagai berikut (Pahan,2006) :
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Tabel 3. Kriteria Matang Panen
Golongan
Tanaman

Umur
Tanaman

Brondolan per TBS
Mentah Normal Busuk

Taruna 3-7 tahun 0-9 10 Gagang
busuk

Dewasa 8-20 tahun 0-19 20 Gagang
busuk

Tua ˃ 20 tahun 0-39 40 Gagang
busuk

Hasil potong buah atau panen dikatakan baik, jika komposisi buah (TBS) yang

masak sebesar 98% dan buah mentah serta busuk tidak lebih dari 2%

(Pahan,2006). Secara teori, tandan yang ideal dipanen adalah saat kandungan

minyak dalam daging buahnya maksimal dan kandungan asam lemak

bebasnya serendah mungkin. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan karena

di dalam tandan, buah sawit tidak dapat masak secaraserentak (Sunarko,2006).

Pemanenan dimulai pada pagi hari. Pemanen harus sudah berada dikebun

paling lambat jam 7 untuk melakukan potong buah. Setiap pemanen

melakukan tugasnya pada ancak yang telah ditetapkan. Pada saat melakukan

potong buah, biasanya pemanen menebang pelepah untuk memudahkan

memotong buah yang masak. Setelah buah terpotong maka pemanen

membawanya ke TPH untuk diangkut ke PKS.

2. Industri Agribisnis Kelapa Sawit

Produk dari perkebunan kelapa sawit pada tingkat perkebunan yaitu buah yang

berbentu tandan buah segar (TBS).  TBS diolah menjadi bahan setengah jadi

yang berbentuk minyak kelapa sawit ( MKS = Crude Palm Oil,CPO) dan inti
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kelapa sawit ( IKS = Palm Kernel, PK). MKS dan IKS dapat diolah menjadi

bermacam-macam produk lanjutan dengan bermacam-macam kegunaan.

Industri hilir produk kelapa sawit terdiri dari industri hasil setengah jadi dan

industri jadi.  Industri hasil setengah jadi digolongkan menjadi 2, yaitu oleo-

pangan dan oleo-kimia. Oleo pangan adalah penggunaan minyak sawit untuk

produk pangan, contohnya minyak goreng dan lemak makan (margarine,

vanaspati, dan shortening). Oleo-kimia adalah penggunaan minyak sawit

untuk produk kimia (nonpangan), contohnya fatty acid, fatty alcohol, fatty

amine, Methyl ester (biodiesel), Glyserol, Ethoxylate, epoxylate, dan garam

metalik.

Beberapa jenis makanan olahan kelapa sawit menjadi industri barang jadi

antara lain: indutri makanan seperti kue, roti, biscuit, coklat, kembang gula, es

krim, tepung susu nabati dan mie siap saji; industri kosmetik seperti sabun,

cream lotion dan shampoo; industri farmasi seperti vitamin A dan E; industri

pabrik logam seperti sabun metalik, pelumat dan pelindung karat baja, dan

bahan pengapung; industri karoseri; industri tinta cetak, lilin, dan crayon.

Pohon indutri agribisnis kelapa sawit dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pohon Agroindustri Kelapa Sawit
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3. Konsep Produksi

Setiap perusahaan, baik yang tergolong besar maupun menengah pada

dasarnya mempunyai tujuan yang sama mencapai keuntungan maksimal.

Keuntungan adalah selisih antara penghasilan dengan biaya.  Penghasilan

perusahaan terdiri dari perkalian antara harga jual dengan jumlah barang atau

jasa yang dihasilkan.

Pengertian produksi dalam ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan

dengan usaha untuk menciptakan dan menghasilkan suatu barang atau jasa.

Dalam ilmu ekonomi, faktor-faktor produksi terdiri dari tanah/alam, modal,

tenaga kerja, dan keterampilan manajerial serta keterampilan teknis dan

teknologi.  Dalam industri pengolahan, input berupa bahan baku, tenaga listrik

atau bahan bakar, sumberdaya manusia, dan dana atau modal yang

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output)

(Assauri,1993).

Menurut Assauri (1993), empat fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan

operasi adalah:

a. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk

pengolahan input.  Proses pengolahan dapat dilakukan dengan

menggunakan peralatan sehingga input dapat diolah menjadi output.

b. Jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang

perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga

proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.  Jasa-jasa

penunjang ini meliputi pengetuan dan teknologi yang dibutuhkan.

15
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c. Perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian

kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar

waktu atau periode tertentu.

d. Pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin

terlaksananya kegiatan sesuai yang direncanakan segingga maksud dan

tujuan untuk penggunaan dan pengolahan input pada kenyataannya dapat

dilaksanakan.

Keempat fungsi terpenting diatas juga berlaku pada komoditas perkebunan,

dimana fungsi produksi merupakan suatu proses pengubahan atau peningkatan

nilai tambah produk mentah menjadi produk  setengah jadi atau produk jadi

yang siap untuk dikonsumsi dengan berpedoman pada aturan yang telah

ditetapkan.

Pada industri kelapa sawit, kegiatan yang dilakukan adalah mengolah tandan

buah segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel).

Dalam proses produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) yang

perlu disediakan adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, faktor yang

terlibat dalam proses pengolahan, serta modal yang berupa mesin-mesin dan

peralatan yang digunakan.

4. Konsep Optimasi

Optimasi adalah serangkaian proses untuk mendapatkan gugus kondisi yang

diperlukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam situasi tertentu.  Dengan

pendekatan normatif dapat diketahui bahwa optimasi mengidentifikasi
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penyelesaian terbaik suatu masalah yang diarahkan pada tujuan maksimisasi

dan minimisasi melalui fungsi tujuan (Nasendi dan Anwar, 1985).

Menurut Bufa (1987), optimasi produksi adalah jumlah barang/jasa yang

diproduksi dengan menggunakan faktor-faktor yang ada diperusahaan yang

sama dalam waktu tertentu agar diperoleh keuntungan maksimal.  Dengan kata

lain, optimasi diartikan sebagai berapakah sebaiknya jumlah dan jenis

produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dengan memperhatikan

faktor-faktor pembatas seperti bahan baku, kapasitas mesin, tenaga kerja, dan

permintaan pasar agar memperoleh laba maksimal dengan biaya seefisien

mungkin.

Tujuan dari optimasi adalah untuk memaksimalkan  nilai atau keuntungan

yang dihasilkan dari proses produksi dengan memperhatikan kendala-kendala

yang ada diluar jangkauan dalam kegiatan tersebut, sehingga dalam upaya

memperoleh solusi dari permasalan hasil yang diperoleh jarang mendapat

suatu solusi yang terbaik. Dalam teknik optimasi, fungsi tujuan merupakan

unsur yang penting karena sangat menentukan kondisi optimal suatu keadaan.

Selain itu, pembentukan model perlu mendapatkan perhatian khusus.  Hal ini

disebabkan, model akan membantu menganalisi dalam pengambilan

keputusan kea rah kerangka logis secara menyeluruh.

5. Program Linear

Program linier (Linier Programming yang disingkat LP) merupakan metode

matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai
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tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan

biaya (Mulyono,2002). Persoalan Linear Programming (LP) ialah suatu

persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variable

sedemikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan atau objektip yang linier menjadi

optimum dengan memperhatikan  pembatasa-pembatasan yang ada yaitu

pembatasan mengenai inputnya.  Pembatasan-pembatasan inipun harus

dinyatakan dengan ketidaksamaan yang linier (Supranto, 1983).

Program linier pada hakikatnya merupakan suatu teknik perencanaan yang

bersifat analitis yang analisis-analisisnya memakai model matematika, dengan

tujuan menemukan beberapa kombinasi alternative pemecahan masalah,

kemudian dipilih mana yang terbaik di antaranya dalam rangka menyusun

strategi dan kebijakan lebih lanjut tentang alokasi sumberdaya dan dana yang

terbatas guna mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan secara optimal

(Nasendi dan Anwar ,1985).

Menurut Nasendi dan Anwar (1985) agar suatu persoalan permasalahan yang

dihadapi dapat disusun dan dirumuskan ke dalam model program linier, maka

ada lima syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Tujuan

Agar dapat dipecahkan dan dicari jalan keluarnya, tujuan harus jelas dan

tegas yang disebut fungsi tujuan. Fungsi tujuan tersebut dapat berupa

dampak positif, manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan, dan kebaikan-

kebaikan yang ingin dimaksimalkan, atau dampak negatif , kerugian-
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kerugian, resiko-resiko, biaya-biaya, jarak, waktu, dan sebagainya yang

ingin diminimumkan.

2) Alternatif Perbandingan

Harus ada sesuatu atau berbagai alternatif yang ingin diperbandingkan,

misalnya antara biaya tertinggi dan biaya terendah, alternatif padat modal

dengan pada padat karya, kebijakan A dengan B, atau antara proyeksi

permintaan tinggi dengan rendah.

3) Sumberdaya

Sumberdaya yang dianalisis harus berada dalam keadaan yang terbatas,

misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, luas tanah, ruangan, dan lain-

lain.  Keterbatasan sumberdaya tersebut dinamakan sebagai kendala atau

syarat ikatan.

4) Perumusan Kuantitatif

Fungsi tujuan dan kendala tersebut harus dapat dirumuskan secara

kuantitatif dalam bentuk model matematika.

5) Keterkaitan Peubah

Peubah-peubah yang membentuk fungsi tujuan dan kendala tersebut harus

memiliki hubungan fungsional atau hubungan keterkaitan.  Hubungan

keterkaitan tersebut dapat diartikan sebagai hubungan yang saling

mempengaruhi, hubungan interaksi, interdependensi, timbal balik, saling

menunjang, dan sebagainya.
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Secara umum, model matematis dari program linier sebagai berikut:

Fungsi Tujuan

Memaksimumkan atau meminimumkan:= ∑
Fungsi Kendala

a11x1 +  a12x2 +  . . . .  +  a1nxn = b1

≥

≤
a12x1 +  a22x2 +  . . . .  +  a1nxn = b1

≥
≤

am1x1 +  am2x2 +  . . . .  +  amnxn = b1

≥

≤

Keterangan:
Z : nilai fungsi tujuan
Cj : parameter fungsi tujuan ke-j
Xj : variabel pengambilan keputusan ke-j
aij : parameter fungsi kendala (koefisien) ke-i, untuk variabel keputusan ke-j
bi : kapasitas kendala ke-i

Masalah pemrograman linier dalam bentuk standar (semua batasan persamaan

dengan semua variabel non negatif) dapat diekspresikan dalam bentuk matriks

sebagai berikut:

Maksimumkan atau minimumkan, =
Dengan batasan, (A,I) = b

X ≥ 0
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Dimana I adalah matriks identitas m dan

X = (x1 , x2 , . . . , xn)T, C = (c1 , c2 , . . . , cn)

a11 a12 … a1, n – m b1

A = a11 a12 … a1, n – m , b = b2⋮ ⋮ ⋮ ⋮
a11 a12 … a1, n – m bm

Sisi kanan diharapkan bersifat  non negatif dalam kasus metode simpleks

prima.  Matriks identitas I dapat selalu dibuat untuk tampil sebagaimana

diperlihatkan dalam persamaan batasan dengan menambahkan atau mengatur

susunan variabe slack, surplus, dan/atau variabel buatan sebagaimana

diperlukan.  Ini berarti bahwa n elemen dari vektor X mencakup setiap

variabe slack, surplus, dan/atau variabel buatan yang ditambahkan, dengan m

elemen paling kanan mewakili variabel pemecahan awal ( Taha, 1996).

Menurut Taha (1987) asumsi yang mendasari program linier adalah sebagai

berikut :

a. Proporsionalitas, berarti naik turunnya nilai Z dan penggunaan

sumberdaya atau fasilitas yang akan berubah sebanding dengan perubahan

tingkat kegiatan.

b. Aditivitas, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau

dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh

kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa pengaruh bagian nilai Z

yang diperoleh dari kegiatan itu.

c. Divibilitas, yaitu keluaran yang dihasilkan setiap kegiatan dapat berupa

bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan.
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d. Deterministik, yaitu semua parameter yang terdapat dalam model program

linier dapat diperkirakan dengan pasti.

e. Fungsi tujuan linier, menyatakan bahwa fungsi tujuan dan faktor-faktor

pembatas harus dapat dinyatakan sebagai fungsi linier.

Program linier adalah sebuah alat deterministic, yang berarti bahwa semua

parameter model diasumsikan diketahui dengan pasti.  Tetapi, dalam

kehidupan nyata jarang seseorang menghadapi masalah di mana terdapat

kepastian yang sesungguhnya.  Tekhnik program linier mengkompensasi

kek,urangan ini dengan memberikan analisis pasca-optimal dan analisis

parametric yang didtematis untuk memungkinkan pengambilan keputusan

yang bersangkutan untuk menguji sensitivitas pemecahan optimal yang statis

perubahan diskrit atau kontinyu dalam berbagai parameter dari model tersebut

(Taha, 1996).

Analisis pascaoptimal dirancang untuk mempelajari pengaruh perubahan

parameter model program linier terhadapa pemecahan yang optimal.  Analisis

ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pemecahan optimal yang

baru sesuai dengan perubahan parameter.  Dalam suatu persoalan linier

analisis pascaoptimal menyangkut analisi terhadap nilai-nilai peubah

pengambilan keputusan sebagai dampak perubahan dalam (Nasendi dan

Anwar, 1985):

a. Koefisien fungsi tujuan

b. Koefisien teknologi (koefisien input output)

c. Nilai ruas kanan fungsi kendala

d. Tambahan fungsi kendala baru
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e. Tambahan peubah pengambilan keputusan.

6. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas yang disebut juga sebagai analisi postoptimal merupakan

suatu mempelajari pengaruh perubahan dalam parameter model program linier

terhadap pemecahan optimum (Taha, 1996). Tujuan dari analisis sensitivitas

adalah untuk mengurangi dan menghindari perhitungan-perhitungan ulang bila

terjadi perubahan-perubahan satu atau beberapa koefisien model linear

programming pada saat penyelesaian optimal telah tercapai (Mulyono, 2000).

Menurut Mulyono (2002), melalui analisis sensitivitas dapat dievaluasi

pengaruh perubahan-perubahan parameter sedikit tambahan perhitungan

berdasarkan tabel simpleks optimum.  Namun jika perubahan tersebut terlalu

banyak, perhitungan post optimum dapat menjadi meletihkan sehingga lebih

efisien jika menyelesaikan kembali masalah LP dengan metode simpleks.

Dalam membicarakan analisis sensitivitas, perubahan-perubahan parameter

dikelompokkan menjadi,

a. perubahan koefisien fungsi tujuan (cj),

b. perubahan konstan sisi kanan (bi),

c. perubahan kendala atau koefisien matriks A,

d. penambahan variabel baru,

e. penambahan kendala baru.
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Menurut Subagyo (1985), perubahan parameter tersebut menyebabkan akan

menyebabkan,

a. penyelesaian optimal tidak berubah, artinya baik variabel-variabel dasar

maupun nilai-nilainya tidak mengalami perubahan,

b. variabel-variabel dasar mengalami perubahan, tetapi nilainya tidak

berubah, dan

c. penyelesaian optimal sama sekali berubah.

Analisis sensitivitas sangat penting artinya mengingat segala sesuatu dapat

terjadi secara tidak pasti, sehingga dengan analisis tersebut dapat diketahui

sejauh mana jawaban optimal tersebut dapat diterapkan apabila terjadi

perubahan dalam parameter yang membangun model.

B. Penelitian Terdahulu

Marsaulina (1999) meneliti tentang analisis optimalisasi produksi Crude Palm Oil

(CPO) dan Palm Kernel (PK) study kasus pada PT. Perkebunan Nusantara XIII

(Persero) Kalimantan Barat.  Fungsi tujuannya adalah keuntungan maksimal

sedangkan fungsi kendalanya adalah persediaan TBS sebagai bahan baku, kapasitas

pabrik, waktu olah dan tenaga kerja.  Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa

keuntungan yang diperoleh perusahaan belum maksimal.  Hal ini disebabkan

persediaan TBS dari kebun sendiri dan kebun kemitraan belum bisa memenuhi

kebutuhan produksi CPO dan PK.  Untuk mencapai produksi yang optimal perlu

peningkatan TBS sebesar 17, 99 persen dari TBS yang tersedia.  Dengan

melaksanakan produksi yang optimal perusahaan akan memperoleh keuntungan yang
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meningkat sebesar 21, 50 persen yaitu dari Rp.68.789.730.201 menjadi

Rp.83.595.750.298.

Sinurat (2003) meneliti tentang optimasi produksi hasil olahan kelapa sawit di

pabrik pengolahan kelapa sawit Bah Jambi PT. Perkebunan Nusantara IV.  Fungsi

tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, sedangkan fungsi kendalanya

tenaga kerja, pasokan TBS ke pabrik, kapasitas olah pabrik, pengolahan TBS,

proporsi CPO, proporsi inti sawit, alokasi inti sawit untuk dijual dan diolah lebih

lanjut, pengolahan inti sawit, proporsi PKO, dan proporsi PKM. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan belum optimal akibat

kekurangan pasokan TBS sebagai bahan baku.  Pola produksi optimal bisa dicapai

apabila pasokan TBS ditingkatkan sebesar 19,30 persen dari pasokan aktualnya,

sehingga produksi CPO dan inti sawit akan meningkat masing-masing sebesar

20,07 dan 30,99 persen.  Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pada pola

produksi optimal mencapai Rp.102.152.176.929,62 , meningkatkan sebesar 27,23

persen dari keuntungan aktualnya.

Aulia (2006) meneliti tentang Analisis Optimasi Produksi Susu Kental Manis

(SKM), fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, sedangkan

parameter yang digunakan sebagai fungsi kendala adalah bahan baku, tenaga

kerja, dan  listrik.  Pada PT Indomilk di Jakarta menunjukkan bahwa keuntungan

yang diperoleh perusahaan belum optimal.  Pada kondisi riil, keuntungan yang

diperoleh perusahaan pada sebesar Rp 235.265.563.356,63.  Sedangkan

keuntungan yang diperoleh perusahaan pada kondisi optimal adalah sebesar Rp

269.564.540.000,00.  Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber daya yang
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belum optimal atau berlebih, yaitu penggunaan listrik dan tenaga kerja akibat

adanya reproses Susu Kental Manis (SKM).

Lathifah (2006) meneliti tentang optimalisasi produksi cocoa butter dan cocoa

powder pada PT. Cacao Wangi Murni Tangerang.  Fungsi tujuannya adalah

memaksimumkan keuntungan sedangkan fungsi kendalanya adalah bahan baku,

kendala ketersediaan jam kerja mesin, dan kendala jam tenaga kerja langsung.  Hasil

penelitian menunjukan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan akan

lebih besar pada kondisi optimal yaitu sebesar Rp 79.747.884.961,00 dibandingkan

pada kondisi aktual yang hanya sebesar Rp 77.969.106.950,00.  Dari hal tersebut

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keuntungan sebesar Rp 1.778.778.011,00.

Nasrun (2009) meneliti tentang optimalisasi produksi nata de coco mentah pada

PD. Risna Sari Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian

dijelaskan bahwa Risna Sari belum berproduksi pada kondisi optimalnya. Hal ini

ditunjukan dengan selisih jumlah produksi antara kondisi aktual dan kondisi

optimal sebesar 13.549,06 kilogram. Produksi yang belum mencapai optimal

menyebabkan PD Risna belum mampu memperoleh tingkat keuntungan yang

maksimum.  Hasil optimalisasi produksi menunjukan bahwa sumberdaya yang

berlebih pada kondisi optimal adalah air kelapa, cuka taiwan, dan gula pasir,

target produksi nata de coco bentuk kubus dan lembaran dengan nilai sebesar nilai

slack/surplusnya, sedangkan sumberdaya lain seperti jam kerja tenaga kerja

langsung dan jam kerja mesin pemotong nata telah habis terpakai.

Kartini (2013) meneliti tentang analisis optimasi produksi SIR 3L dan SIR 3WF

pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Way Beluru Kecamatan
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Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Fungsi tujuannya adalah

memaksimumkan keuntungan sedangkan fungsi kendala adalah pengadaan bahan

baku, bahan penolong, tenaga kerja, kapasitas sarana produksi, ketersediaan jam

mesin. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan

sudah mendekati skema optimal. Produksi SIR 3L secar aktual hanya mencapai

4.693.527 Kg Karet Kering dan masih dapat dioptimalka menjadi 4.869.199 Kg Karet

Kering.  Dari kondisi tersebut, terdapat selisih antara produksi SIR 3L optimal dan

actual pada tahun 2011 yaitu sebesar 175.672 Kg Karet Kering.  Untuk pola usaha

optimal SIR 3WF sepanjang tahun menunjukkan nilai nol, sedangkan produksi SIR

3WF dalam kondisi mencapai 281.461 Kg Karet Kering.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini

meneliti tentang optimasi produksi crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel)

pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari. Dengan

fungsi tujuannya adalah keuntungan maksimal perusahaan sedangkan fungsi

kendalanya adalah bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin pengolah.

C. Kerangka Pemikiran

PT.  Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan perusahaan agroindustri dan

agribisnis yang bergerak dalam bidang budidaya tanaman kelapa sawit dan

pengolahan kelapa sawit menjadi Crude Parm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel).

PT.  Perkebunan Nusantara VII (Persero) memiliki 26 unit usaha, salah satu

diantaranya adalah Unit Usaha Rejosari yang bergerak dalam kegiatan budidaya

dan pengolahan kelapa sawit menjadi CPO ( Crude Farm Oil) dan Kernel (Inti
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Sawit).  Unit usaha Rejosari memiliki satu buah pabrik pengolahan kelapa sawit

(PKS) untuk mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi Crude Parm Oil (CPO)

dan Kernel (Inti Sawit).

Pada kegiatan agribisinis yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)

Unit Usaha Rejosari yang terdiri dari input, pengolahan dan output memiliki

faktor-faktor yang saling mempengaruhi antara lain: bahan baku yaitu tandan

buah segar (TBS) yang berasal dari kebun sendiri dan kebun kemitraan

perusahaan, tenaga kerja, bahan penolong, kapasitas pabrik, dan waktu

pengolahan.

Perusahaan dihadapkan pada kendala sumberdaya yang terbatas dalam

melaksanakan operasinya.  Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk dapat

mengoptimalkan produksi dalam penelitian ini dilakukan dengan pemecahan

menggunakan program linier.  Keuntungan akan dimaksimumkan dengan dibatasi

kendala sumberdaya yang meliputi pasokan TBS, tenaga kerja dan kapasitas

mesin pengolahan. Hasil dari pemecahan persoalan pada penelitian ini akan

memberikan pola produksi optimal, yaitu kuantitas produk berupa CPO dan inti

sawit (kernel) yang dapat dihasilkan dari sumberdaya yang tersedia sehingga

diperoleh keuntungan maksimum.
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Optimasi Produksi Crude Parm Oil (Cpo)
Dan Inti Sawit (Kernel)Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Rejosari
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III. METODE PENELITIAN

A.   Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup semua pengertian yang

digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan

penelitian.

Agroindustri adalah merupakan bagian (subsistem) dari sistem agribisnis yang

memproses dan mentrasformasikan barang-barang setengah jadi atau barang jadi

yang dapat dikonsumsi dan barang hasil produksi industry yang digunakan dalam

proses produksi.

Produksi adalah suatu proses mengubah input berupa TBS  untuk menghasilkan

output CPO dan Kernel pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) Unit

Usaha Rejosari, diukur dalam satuan ton.

Proses produksi CPO dan kernel adalah suatu proses produksi dimana factor

produksi saling berinteraksi untuk menghasilkan sejumlah CPO dan kernel.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuntungan maksimum

yang ingin dicapai (Z), dan jumlah dan harga bahan baku TBS kelapa sawit yang

diterima dan diolah dipabrik sebagai fungsi tujuan.  Variabel sebagai fungsi
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kendala adalah kebutuhan tenaga kerja panen dan pengumpulan TBS serta tenga

kerja di pabrik PPKS, kapasitas dan waktu olah PPKS, jumlah CPO dan kernel,

biaya produksi CPO dan kernel yang meliputi biaya tanaman kebun sendiri, biaya

pembelian bahan baku, biaya pengolahan, dan biaya sumbangan masukan lainnya

yang meliputi sumbangan manajemen, bahan penolong, dam aktiva nontanaman.

Tandan Buah Segar (TBS) adalah buah kelapa sawit yang kriteria siap panennya

ditunjukkan antara lain buah telah berwarna merah mengkilat,dan dari 10 ton

buah sudah ada beberapa biji yang rontok.

Kebun Kelapa Sawit adalah lahan atau area perusahaan yang dijadikan tempat

membudidayakan kelapa sawit, diukur dalam Kilometer persegi (Km²).

Kebun Sendiri adalah lahan atau area tempat membudidayakan kelapa sawit

milik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari diukur dalam

Kilometer persegi (Km2).

Kebun Kemitraan adalah lahan atau area tempat membudidayakan kelapa sawit

milik petani yang bermitra dengan PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) Unit

Usaha Rejosari, diukur  dalam Kilometer persegi (Km²).

Produk atau hasil produksi adalah jumlah CPO dan Kernel dalam satu bulan

produksi, diukur dalam ton.

Bahan Baku adalah jumlah TBS yang digunakan dalam proses pengolahan untuk

memproduksi CPO dan Kernel dalam satu tahun produksi, diukur dalam satuan

ton.
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Harga bahan  baku adalah harga bahan baku TBS yang berlaku pada tahun

penelitian, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

CPO (Crude Palm Oil) adalah hasil pengolahan TBS berupa minyak kelapa

sawit, diukur dalam satuan ton.

Kernel (Inti Sawit) adalah hasil pengolahan TBS berupa biji atau inti kelapa sawit

yang bisa dioleh lagi menjadi minyak inti sawit, diukur dalam satuan ton.

Jumlah produksi CPO adalah jumlah produksi CPO yang dihasilkan dan dijual

per bulan, diukur dalam satuan kilogram (Kg).  (j=1,2,3,…..,12).

Jumlah produksi kernel adalah jumlah produksi kernel yang dihasilkan dan dijual

per bulan, diukur dalam satuan kilogram (Kg).  (j=1,2,3,…..,12).

Harga jual CPO adalah harga yang diterima perusahaan sebagai hasil penjualan

CPO setelah dikurangi biaya pemasaran, diukur dalam satuan rupiah per kilogram

(Rp/Kg).

Harga jual kernel adalah harga yang diterima perusahaan sebagai hasil penjualan

kernel setelah dikurangi biaya pemasaran, diukur dalam satuan rupiah per

kilogram (Rp/Kg).

Kebutuhan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan di PPKS yang secara

langsung digunakan dalam proses pengolahan CPO meliputi : supir loco, mengisi

lori dan menyusun TBS, operator-operator (capstan, sterilizer, Empty Bunch

Converyor dan incinerator, hosting crane dan thresher, digester dan press, crude

oil dan claerifikasi fat pit, boiler, water theatment, mesin pembangkit dan
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pemeliharaan dan pemisah biji.  Pengukuran tenaga kerja dilakukan dengan

satuan Hari Orang Kerja (HOK).

Kapasitas Pabrik adalah jumlah kemampuan pabrik mengolah TBS sekali

produksi, diukur dalam satuan ton.

Waktu olah adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengolah sejumlah tertentu

kilogram TBS kelapa sawit di PPKS per jam dengan rendemennya.  Waktu olah

yang dibutuhkan tergantung dari kapasitas olah pabrik.  Satuan pengukurannya

adalah jam.

Biaya Produksi tingkat kebun di unit usaha Rejosari terdiri dari biaya tanam,

biaya pembelian, biaya pengolahan pabrik, dan biaya umum.

Biaya tanam adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi TBS kelapa

sawit, meliputi gaji dan biaya sosial pegawai staf tanaman, niaya pemeliharaan

TM, biaya panen, dam biaya pengangkutan ke pabrik.

Biaya pengolahan di pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah TBS

menjadi CPO dan kernel, diukur dengan satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

Penerimaan adalah perkalian antara hasil produksi dengan harga jual produk

selama satu tahun, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total selama satu

tahun, diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan).
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Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam

permasalahan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya guna memperoleh

keuntungan yang maksimum atau penggunaan biaya produksi yang minimum.

Fungsi kendala adalah penyajian secara matematis batasan-batasan kapasiats

yang tersedia dan akan dialokasikan secara optimal pada berbagai aktivitas.

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) adalah tempat proses pengolahan TBS

menjadi CPO dan Kernel (inti sawit).

Panen adalah kegiatan pemetikan TBS yang sudah matang dan siap diolah di

pabrik.

Tabel 4. Definisi operasional variabel keputusan

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

1. X11 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Januari 2012 (Bulan 1).

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

2. X12 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Februari 2012 (Bulan 2).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

3. X13 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Maret
2012 (Bulan 3).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

4. X14 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan April
2012 (Bulan 4).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

5. X15 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Mei
2012 (Bulan 5).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).
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Tabel 4. Lanjutan…..

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

6. X16 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Juni
2012 (Bulan 6).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

7. X17 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Juli
2012 (Bulan 7).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

8. X18 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Agustus 2012 (Bulan 8).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

9. X19 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
September 2012 (Bulan 9).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

10. X110 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Oktober 2012 (Bulan 10).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

11. X111 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
November 2012 (Bulan 11).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

12 X112 Jumlah CPO yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Desember 2012 (Bulan 12).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

13. X21 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Januari 2012 (Bulan 1).

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

14. X22 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Februari 2012 (Bulan 2).

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

15. X23 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Maret
2012 (Bulan 3).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).



36

Tabel 4. Lanjutan…..

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

16. X24 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan April
2012 (Bulan 4).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

17. X25 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Mei
2012 (Bulan 5).

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

18. X26 Jumlah kernel .yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Juni
2012 (Bulan 6).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

19. X27 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan Juli
2012 (Bulan 7).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

20. X28 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Agustus 2012 (Bulan 8).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

21. X29 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
September 2012 (Bulan 9).

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

22. X210 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Oktober 2012 (Bulan 10).

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

23. X211 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
November 2012 (Bulan 11).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

24. X212 Jumlah kernel yang dijual
oleh PPKS Unit Usaha
Rejosari selama bulan
Desember 2012 (Bulan 12).

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

25. X31 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Januari 2012 (Bulan 1)

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).
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Tabel 4. Lanjutan…..

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

26. X32 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Februari 2012 (Bulan 2)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

27. X33 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Maret 2012 (Bulan 3)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

28. X34 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
April 2012 (Bulan 4)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

29. X35 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Mei 2012 (Bulan 5)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

30. X36 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Juni 2012 (Bulan 6)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

31. X37 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Juli 2012 (Bulan 7)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

32. X38 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Agustus 2012 (Bulan 8)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

33. X39 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
September 2012 (Bulan 9)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

34. X310 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Oktober 2012 (Bulan 10)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

35. X311 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
November 2012 (Bulan 11)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).
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Tabel 4. Lanjutan ….

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

36. X312 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun sendiri pada bulan
Desember 2012 (Bulan 12)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

37. X41 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Januari 2012 (Bulan 1)

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

38. X42 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Februari 2012 (Bulan
2)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

39. X43 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Maret 2012 (Bulan 3)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

40. X44 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan April 2012 (Bulan 4)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

41. X45 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Mei 2012 (Bulan 5)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

42. X46 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Juni 2012 (Bulan 6)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

43. X47 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Juli 2012 (Bulan 7)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

44. X48 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Agustus 2012 (Bulan
8)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

45. X49 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan September 2012
(Bulan 9)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).
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Tabel 4. Lanjutan ….

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

46. X410 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Oktober 2012 (Bulan
10)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

47. X411 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan November 2012
(Bulan 11)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

48. X412 Jumlah TBS yang berasal
dari kebun kemitraan pada
bulan Desember 2012 (Bulan
12)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

49. X51 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
Januari 2012 (Bulan 1)

Kilogram
(Kg )

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

50. X52 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
Februari 2012 (Bulan 2)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

51. X53 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
Maret 2012 (Bulan 3)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

52. X54 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
April 2012 (Bulan 4)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

53. X55 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan Mei
2012 (Bulan 5)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

54. X56 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan Juni
2012 (Bulan 6)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

55. X57 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan Juli
2012 (Bulan 7)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).
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Tabel 4. Lanjutan …..

No Variabel
Keputusan

Definisi Satuan Sumber

56. X58 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
Agustus 2012 (Bulan 8)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

57. X59 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
September 2012 (Bulan 9)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

59. X610 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
Oktober 2012 (Bulan 10)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

59. X611 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
November 2012 (Bulan 11)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

60. X612 Jumlah Produksi CPO dan
kernel pada PPKS bulan
Desember 2012 (Bulan 12)

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

Nilai sisi kanan (Right Hand Side) dalam model persamaan meliputi:

ketersediaan tenaga kerja panen dan pengumpul TBS pada bulan ke-j (b1j),

ketersediaan tenaga kerja pengolahan TBS pada bulan ke-j (b2j), jumlah CPO

maksimum yang dapat dihasilkan oleh PPKS pada bulan ke-j (b3j), dan jumlah

produksi TBS yang dapat dihasilkan oleh kebun sendiri dan kebun kemitraan

(b4j), seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

Koefisien fungsi kendala dalam model persamaan menunjukkan kebutuhan

sumber daya produksi untuk menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit

(Kernel) pada bulan ke-j tahun 2012. Adapun koefisien kendala tersebut

meliputi: kebutuhan HOK panen dan pengumpul TBS untuk setiap Kg CPO yang

diproduksi di pabrik per bulan (a1), kebutuhan HOK pengolahan di pabrik untuk
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setiap Kg CPO yang diproduksi di pabrik per bulan (a2), dan kebutuhan TBS

produksi kebun sendiri dan kemitraan untuk menghasilkan satu Kg CPO per

bulan.

Tabel 5.  Definisi operasional nilai Right Hand Side (RHS)
No. RHS Definisi Satuan Sumber
1. b1j Ketersediaan tenaga kerja

panen dan pengumpul pada
bulan ke-j tahun 2012.

Kilogram
Tandan Buah
Segar (Kg
TBS)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

2. b2j Ketersediaan tenaga kerja
pengolah pada bulan ke-j
tahun 2012.

Kilogram
Tandan Buah
Segar (Kg
TBS)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

3. b3j Jumlah CPO maksimum yang
dapat dihasilkan pabrik pada
bulan ke-j tahun 2012.

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

4. b4j Ketersediaan Soda Ash pada
bulan ke-j tahun 2012.

Kilogram
(Kg)

LM
Pengolahan
per bulan
(2012).

B. Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di PT. Perkebunan

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari merupakan salah satu

unit usaha PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang mengolah tandan buah

segar (TBS) menjadi CPO dan Kernel. Selain itu juga PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) Unit Usaha Rejosari memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

(PPKS) yang memiliki kapasitas 25 ton/jam. Penelitian dilakukan pada bulan

Januari 2013 hingga Februari 2013.
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C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan lokasi PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari. Metode studi kasus

adalah penelitian terhadap suatu kasus secara intensif dan mendalam terhadap

objek tertentu.  Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja pada tanaman dan

pengolahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan staf dan

karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari bagian

produksi dan pengamatan langsung. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait

yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan literatur-literatur yang terkait dengan

penelitian. Data sekunder dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Rejosari yang diperlukan adalah data bulanan dari bulan I sampai dengan

IV tahun 2012.

D. Metode Analisis Data

1. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

tabulasi dan komputasi. Pengolahan data dimulai dengan mentabulasi data

yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data

dengan menyusun daftar variabel yang dimasukkan dalam tabel.  Kondisi



43

biaya produksi akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan tabulasi data.

Untuk analisis optimasi produksi disusun berdasarkan aktivitas dala lajur

kendala serta fungsi tujuan yang ingin dicapai ke dalam suatu model

pemrograman linier.

Data yang diperoleh dan telah ditabulasikan secara manual diolah dengan

komputer menggunakan software Linear Interactive and Discrete Optimizer

(LINDO). LINDO digunakan sebagai media olah data karena memiliki

kelebihan berupa mudah dan sederhana dalam mengoperasikannya, hasil

olahnya mudha dibaca dan memberikan hasil analisis sensitivitas yang baik

untuk parameter fungsi tujuan maupun fungsi kendala.  Dalam

penggunaannya, program linear memiliki keunggulan dan kelemahan

Keunggulannya adalah optimasi produksi untuk parameter fungsi tujuan dan

fungsi kendala dapat diketahui, serta dapat digunakan untuk produk yang

lebih dari satu macam.  Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah

banyaknya asumsi yang digunakan dan membutuhkan tingkat ketelitian yang

tinggi dalam memasukkan nilai-nilai koefisien parameter fungsi tujuan dan

fungsi kendala.

2. Metode Analisis Data

a. Analisis Program Linear

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis program linier.  Dalam

menyelesaikan masalah pada model program linier, ada dua macam fungsi

yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala.  Sebelum merumuskan persamaan
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linier optimasi produksi crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel) dapat

dilihat persamaan linier pada penelitian terdahulu.  Dalam Aditya (2009) yang

menganalisis optimasi pengadaan bahan baku pakan udang pada PT. Central

Pertiwi Bahari memiliki fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan

yang dirumuskan sebagai berikut :

Fungsi Tujuan

Memkasimumkan :

= j. 1 − 1 . 2 − 2 . 3 − 3 . 4
Keterangan :

Z = Keuntungan total yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam satu

tahun, diukur dalam satuan Rupiah (Rp).

Hj = Harga jual rata-rata pakan udang pada kuartal j, diukur dalam

satuan Rupiah per kilogram (Rp/kg).

C1j = Biaya rata-rata bahan baku pakan udang pada kuartal j , diukur

Dalam satuan Rupiah per kilogram (Rp/kg).

C2j = Biaya rata-rata pemakaian listrik untuk produksi paka udang pada

kuartal j , diukur dalam satuan Rupiah per Kilowatt hours

(Rp/Kwh).

C3j = Biaya rata-rata penggunaan tenaga kerja untuk poduksi pakan

udang pada kuartal j , diukur dalam satuan Rupiah per HOK

(Rp/HOK).

X1j = Jumlah pakan udang yang dijual pada kuartal j, diukur dalam

satuan kilogram (kg).
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X2j = Jumlah pakan udang yang diproduksi pada kuartal j, diukur dalam

satuan kilogram (kg).

X3j = Jumlah pemakaian listrik untuk produksi pakan udang pada

kuartal j, diukur dalam satuan Kilowatt hours (Kwh).

X4j = Jumlah penggunaan tenaga kerja untuk produksi pakan udang

pada kuartal j, diukur dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK).

J = 1, 2, 3, 4

1 = Kuartal I

2 = Kuartal II

3 = Kuartal III

4 = Kuartal IV

Fungsi Kendala

1. Bahan Baku

a. Bungkil kacang kedelai (soya bean meal)∑ 1 . 2 ≤ b1
b. Tepung ikan (fish meal)∑ 2 . 2 ≤ b2
c. Tepung terigu (wheat flour)∑ 3 . 2 ≤ b3

2. Listrik ∑ 4 . 2 ≤ b4
3. Tenaga Kerja∑ 5 . 2 ≤ b5
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Keterangan :

a1j = Kebutuhan bahan baku bungkil kacang kedelai (soya bean meal)

untuk menghasilkan satu kilogram pakan udang pada kuartal j,

diukur dalam satuan kilogram (kg).

a2j = Kebutuhan bahan baku tepung ikan (fish meal) untuk

menghasilkan satu kilogram pakan udang pada kuartal j, diukur

dalam satuan kilogram (kg).

a3j = Kebutuhan bahan baku tepung terigu (wheat flour) untuk

menghasilkan satu kilogram pakan udang pada kuartal j, diukur

dalam satuan kilogram (kg).

a4j = Kebutuhan listrik untuk menghasilkan satu kilogram pakan udang

pada kuartal j, diukur dalam satuan Kilowaat hours (Kwh).

a5j = Kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan satu kilogram pakan

udang pada kuartal j, diukur dalam satuan Hari Orang Kerja

(HOK).

b1j = Jumlah bahan baku bungkil kacang kedelai (soya bean meal) yang

tersedia untuk kegiatan produksi pakan udang pada kuartal j,

diukur dalam satuan kilogram (kg).

b2j = Jumlah bahan baku bungkil tepung ikan (fish meal) yang tersedia

untuk kegiatan produksi pakan udang pada kuartal j, diukur dalam

satuan kilogram (kg).

b3j = Jumlah bahan baku tepung terigu (wheat flour) yang tersedia

untuk kegiatan produksi pakan udang pada kuartal j, diukur dalam

satuan kilogram (kg).
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b4j = Jumlah listrik yang tersedia untuk kegiatan produksi pakan udang

pada kuartal j, diukur dalam satuan kilogram (kg).

b5j = Jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk kegiatan produksi pakan

udang pada kuartal j, diukur dalam satuan Hari Orang Kerja

(HOK).

Dalam Haloho (2008) menganalisi optimalisasi pengadaan tandan buah segar

(TBS) sebagai bahan baku industri pengolahan crude palm oil (CPO) dan

palm kernel (PK) (Study Kasus Kegaiatan Replanting PT. Perkebunan

Nusantara VIII, Kertajaya, Kabupaten Lebak, Banten) yang memiliki

formulasi model optimalisasi pengadaan bahan baku TBS sebelum

dan setelah Replanting dengan menggunakan program linier sebagai

berikut:

Maksimumkan :
Z = (TR – TC) Xij
Z = (76%(∑PCPOJ α + ∑PKernelJ β ) Xij ) − ∑Cij Xij

3
Z = ( ∑ Bij Xij )

J =12
Z = B11 X11 + B12 X12 + ...+ Bij Xij

Keterangan:

Z : Nilai fungsi tujuan (Rp) keuntungan yang ingin
Dimaksimumkan

PCPOJ : Harga rata-rata CPO pada bulan ke-j (Rp/kg CPO)

PKernel j : Harga rata-rata Kernel pada bulan ke-j (Rp/kg Kernel)

α : Tingkat rendemen produk CPO pada bulan ke-j (%)

β : Tingkat rendemen produk Kernel pada bulan ke-j (%)

B : Harga penjualan TBS dari setiap kebun pada bulan ke-j (Rp/kg)
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Cij : Biaya Total Produksi Tandan Buah Segar setiap bulan (Rp/Kg)

Xij : Kegiatan pengadaan TBS, yaitu jumlah bahan baku yang akan

disuplai oleh sumber ke i pada bulan ke-j

i : Sumber bahan baku ke-i (kebun sendiri Kertajaya, kebun

seinduk dan kebun plasma)

j : Bulan ke-j ; 1,2,3 ... 12 (Januari,... Desember)

76 % : Koefisien yang telag menjadi ketetapan Direktorat Jendral

Perkebunan atas nilai rata-rata mutu fraksi TBS dari setiap

kebun.

Fungsi Kendala

1. Kendala Kapasitas Produksi Maksimal Pabrik

Pabrik kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya mempunyai kapasitas terpasang

sebesar 30 ton TBS/jam. Kapasitas produksi ini merupakan pembatas,

sehingga pabrik tidak dapat berproduksi melebihi kapasitasnya. Dalam

kegiatan pengolahan TBS yang dilakukan oleh PTPN VIII Kertajaya

diasumsikan pengolahan berjalan adalah  22 jam setiap harinya dan 25

hari setiap bulannya. Sehingga kapasitas nyata pabrik setiap bulannya

adalah : 30 ton TBS/Jam x 22 jam/hari x 25 hari/bulan = 16.500.000

kg/bulan. Kegiatan replanting yang akan dilakukan pada awal tahun 2007

secara langsung berdampak pada rencana peningkatan kapasitas pabrik

menjadi 60 ton TBS/Jam. Sehingga mulai tahapan waktu ke 2, kapasitas

nyata pabrik adalah 60 ton TBS/Jam x 22 jam/hari x 25 hari/bulan

yaitu 33.000.000 kg/bulan.
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Fungsi kendala kapasitas produksi maksimal pabrik dapat dirumuskan

sebagai : ∑Xij ≤ Bj

Xij = Variabel keputusan, yaitu jumlah bahan baku yang dipasok

ke pabrik dari sumber ke i pada bulan ke j (kg/bln)

Bj = Kapasitas nyata pabrik pada bulan ke-j (kg/bulan)

2. Kendala Potensi Produksi TBS Kebun Sendiri yang Belum Mengalami

Kegiatan Replanting.

Penggunaan bahan baku disesuaikan berdasarkan potensi TBS kebun sendiri

dan seinduk lama yang merupakan hasil perkalian produktivitas tanaman

kelapa sawit klon DxP yang bersumber dari PPKS dalam ton/tahun/ha

dengan luas areal tanaman kelapa sawit yang belum mengalami replanting.

Pembagian potensi produksi perbulan didasarkan pada potensi produksi perbulannya

menurut Dirjen Perkebunan, tahun 1988, yaitu bulan Januari, Oktober, November dan

Desember sebesar 11% dari total produksi per tahun, bulan Februari, Maret, April,

Agustus, dan September sebesar 8% dari total produksi per tahun, dan bulan Mei,

Juni, dan Juli sebesar 5% dari total produksi per tahun. Potensi produksi ini

adalah pembatas bagi kebun sendiri Kertajaya untuk mensuplai TBS ke pabrik.

Dalam hal ini sumber pengadaan bahaan baku yang ada tidak akan mensuplai

melebihi potensi yang ada.

a) Potensi Produksi Kebun Sendiri 100%

Berdasarkan data tahun 2005, 2006 dan 2007 dapat dilihat bahwa

produksi bahan baku TBS kebun sendiri selama ini hampir 100% dari

potensi produksi. Sehingga produksi TBS tahun berikutnya

diasumsikan hasilnya mencapai 100%, dengan formulasi fungsi
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kendalanya dapat dirumuskan menjadi :

∑ X1 j ≤ B
ij

X1j = Jumlah bahan baku yang dapat dipasok dari kebun sendiri

yang belum mengalami replanting pada bulan ke-j (kg/bulan).

Bij = Potensi produksi TBS dari kebun sendiri pada bulan ke-j (kg)

b) Potensi Produksi Kebun Sendiri 80%

Dengan mengasumsikan bahwa keadaan kebun sendiri   PTPN

VIII Kertajaya adalah ideal, dan hasil kebun tersebut harus diserap oleh

pabrik secara maksimal, sehingga perlu adanya batas minimal hasil kebun

tersebut diserap oleh pabrik. Sehingga fungsi linier kendala ini dapat

dirumuskan seperti berikut: ∑ X1 j ≥ Ci j

X1j = Jumlah bahan baku yang dapat dipasok oleh kebun sendiri

yang belum mengalami replanting bulan ke-j (kg/bulan).

Cij = Potensi produksi bahan baku TBS dari kebun sendiri pada

bulan ke- j yang telah dikalikan faktor penyesuaian 80%

3. Kendala Potensi Produksi TBS Kebun Sendiri yang telah Mengalami

Replanting

Potensi produksi bahan baku TBS dari kebun sendiri yang mengalami

replanting adalah potensi produktivitas tanaman kelapa sawit klon

DxP berdasarkan umur tanaman dalam satuan ton/tahun/ha, yang bersumber

dari PPKS dan dikalikan dengan luas areal tanaman yang mengalami

kegiatan replanting.
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a) Potensi Produksi Kebun Sendiri Baru 100%

∑ X1 j ≤ B
2 j

X1j = Jumlah TBS yang dipasok oleh kebun sendiri baru pada

bulan ke-j (kg/bln).

B2j = Potensi Produksi TBS dari kebun sendiri baru pada bulan ke-j

(kg/bln)

b) Potensi Produksi Kebun Sendiri Baru 80 %

Dalam mengantisipasi produksi TBS dari kebun sendiri dan seinduk

setelah mengalami replanting, perlu dikalikan dengan faktor

penyesuaian sebesar 80% dengan asumsi bahwa produksi TBS  kedua

kebun tersebut tidak optimal mengingat bahwa potensi produksi

tersebut diukur pada kondisi ideal. Fungsi kendala ini dapat dirumuskan

sebagai berikut :

∑ X1 j ≥ C2 j

X1j = Jumlah TBS yang dapat dipasok oleh kebun sendiri pada

bulan ke-j (kg/bln)

C2j =   Potensi produksi TBS dari kebun sendiri pada bulan ke-

j (kg/bln)

4. Kendala Ketersediaan Kebun Plasma

Pasokan bahan baku TBS dari kebun plasma merupakan salah satu

alternatif sumber ketersediaan dalam pengolahan CPO dan PK yang sifatnya

kontiniu. Berdasarkan data produksi tahun 2006 dan 2007 kebun plasma

hanya mampu memasok sebesar 4 % dari total produksi kebun sendiri
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Kertajaya dan seinduk. Dalam hal ini diasumsikan umur tanaman kelapa

sawit kebun seinduk dan plasma adalah sama. Sehingga formulasi model

fungsi kendalanya adalah :

∑X3 j ≤ 0.04 X1 j + 0.04 X 2 j

∑ X3 j − 0.04 X1 j − 0.04 X 2 j ≤ 0

X1j = Jumlah pasokan bahan baku TBS dari kebun sendiri Kertajaya

pada bulan ke-j (kg/bln)

X2j = Jumlah pasokan bahan baku TBS dari kebun seinduk pada bulan ke-j

(kg/bln)

X3j = Jumlah Pasokan bahan baku TBS dari kebun plasma pada bulan ke-j

(kg/bln)

5. Kendala Kuota Pembeliaan dari Kebun Plasma

Kebijakan yang diambil  oleh PTPN VIII Kertajaya dengan

menetapkan batas maksimal pembeliaan TBS  dari  kebun plasma

adalah sebesar 100 ton TBS/hari atau 2.500.000 kg/bln. Dimana

pilihan pembelian ini  dapat diambil ataupun tidak oleh perusahaan

sehingga perusahaan dapat meningkatkan potensi produksi dari kebun

sendiri dan seinduk. Fungsi kendalanya dapat dirumuskan sebagai

berikut :

∑ X 3 j ≤ R j

X3j = Jumlah bahan baku yang dipasok dari pembelian produksi

kebun plasma pada bulan ke-j (kg/bln)
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Rj = Kuota pembelian bahan baku oleh pabrik pada bulan ke-j (kg/bln)

6. Kendala Ketersediaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang tersedia tiap bulannya untuk mengolah bahan baku

menjadi produk setengah jadi (work in process) perlu

diperhitungkan sebagai kendala. Dalam tiap shift terdapat 60 orang

tenaga kerja langsung yang mengoperasikan mesin pengolahan,

dimana setiap hari terbagi atas 2 shift. Sehingga 1 hari tersedia

tenaga kerja 120 orang. Berdasarkan perhitungan 25 hari kerja

perbulannya, maka tenaga kerja yang tersedia tiap bulannya adalah

3.000 orang tenaga kerja langsung. Tenaga kerja ini pada tahun

2007 mengolah 165.000.000 kg TBS dan pada tahun berikutnya

diasumsikan naik sebesar 330.000.000 kg TBS, sehingga dapat dikatakan

bahwa setiap 1 kg TBS pada tahap waktu 1 membutuhkan 0,00018

orang dan 0,0009 orang pada tahap waktu selanjutnya. Sehingga dapat

dirumuskan fungsi kendalanya :

∑C j X ij ≤ M j

Cj = Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah 1 kg TBS pada

bulan ke-j (HOK/kg)

Xij = Jumlah bahan baku yang dipasok dari sumber ke-i pada bulan

ke- (kg/bln)

Mj = Ketersediaan tenaga kerja pada bulan ke-j (HOK/bln)

Nilai Koefisien untuk kendala ketersediaan tenaga kerja ini adalah

waktu yang dibutuhkan untuk mengolah satu kilogram TBS dari
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kebun sendiri, seinduk dan plasma. Nilai ruas kanan (right hand side)

dalam kendala jam tenaga kerja lapangan ini adalah ketersediaan tenaga

kerja lapangan yang diperhitungkan berdasarkan jumlah jam kerja

dalam satu bulan.

Optimasi produksi secara khusus akan difokuskan pada kegiatan produksi di

kebun kelapa sawit dan di pabrik pengolahan kelapa sawit.  Tujuan penelitian

ini adalah menganalisis alokasi penggunaan  sumber daya yang ada pada  PT

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari agar dapat

memproduksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) secara optimal

dan menghasilkan keuntungan maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian,

maka fungsi tujuan dan fungsi kendala untuk model program linier

dirumuskan sebagai berikut.

Fungsi Tujuan :

Memaksimumkan :

= 1 . 1 + 2 . 2 − 1 . 3 − 2 . 4 − 3 . 5
Keterangan :

Penentuan Aktivitas dan Fungsi Tujuan

Z : Keuntungan total yang ingin dicapai oleh perusahaan per bulan
, diukur dalam satuan Rupiah (Rp).

P1j : Harga jual CPO per bulan, dalam satuan Rp/Kg. (J=1,2,3,...12)

P2j : Harga jual kernel per bulan, dalam satuan Rp/Kg. (J=1,2,3,…12)

C1j : Biaya tanaman untuk kegiatan produksi CPO dan kernel dari kebun
sendiri per bulan, dalam satuan Rp/Kg. (J=1,2,3,…12)
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C2j : Biaya pembelian TBS dari kebun kemitraan untuk kegiatan produksi
CPO dan kernel per bulan, dalam satuan Rp/Kg. (J=1,2,3,…12)

C3j : Biaya pengolahan CPO dan kernel per bulan, dalam satuan Rp/Kg.
(J=1,2,3,…12)

X1j : jumlah CPO yang dijual per bulan (Kg,J = 1,2,3,…12)

X2j : jumlah kernel yang dijual per bulan (Kg,J = 1,2,3,…12)

X3j : jumlah produksi CPO dan kernel dari TBS dari kebun sendiri per
bulan (Kg,J = 1,2,3,…12).

X4j : jumlah produksi CPO dan kernel dari TBS pembelian dari kebun
kemitraan per bulan (Kg,J = 1,2,3,…12).

X5j : jumlah produksi CPO dan kernel di pabrik per bulan
(Kg,J = 1,2,3,…12)

Fungsi Kendala:

1. Tenaga kerja panen dan pengumpulan TBS : ∑ 1 3 ≤ 1
2. Tenaga kerja pabrik : ∑ 2 5 ≤ 2
3. Kapasitas pabrik : ∑ 5 ≤ 3
4. Pasokan TBS : ∑ 3 1 ≤ 1
5. Pengolahan TBS ∑ 3 + 4 − 5 ≥ 0
6. CPO yang dijual : ∑ 1 − 5 ≥ 0
7. Kernel yang dijual : ∑ 2 − 5 ≥ 0 ≥
Koefisien Fungsi Kendala

a 1j : Kebutuhan HOK panen dan pengumpul TBS untuk tiap Kg CPO
dan kernel yang diproduksi di pabrik per bulan.

a 2j : Kebutuhan HOK pabrik untuk tiap CPO yang diproduksi di pabrik
per bulan

a 3j : Kebutuhan TBS produksi kebun sendiri dan kebun kemitraan untuk
menghasilkan satu Kg CPO dan kernel.
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Penentuan nilai Right Hand Side (RHS) Fungsi Kendala

b 1j : Jumlah tenaga kerja dan pengumpul TBS yang tersedia per bulan,
dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK). Jumlah HOK tersebut
diperhitungkan berdasarkan hari panen per bulan j dengan 8 jam kerja
per hari panen  (J=1,2,3,…12).

b 2j : Jumlah tenaga kerja pengolahan yang tersedia per bulan di pabrik
dalam satuan HOK. JUmlah HOK tersebut diperhitungkan
berdasarkan hari olah per bulan j dengan 8 jam kerja per hari olah
(J=1,2,3,…12).

b 3j : Jumlah CPO maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik per bulan,
dalam satuan Kg.  Jumlah CPO maksimum dihitung berdasarkan
kapasitas terpasang pabrik dalam satuan Kg TBS/jam dikalikan
jumlah jam olah per bulan dikalikan rendemen CPO di pabrik.
(J= 1,2,3,…12)

b 4j : Jumlah produksi TBS yang dapat dihasilkan oleh kebun sendiri dan
kebun kemitraan untuk diolah per bulan, dlam satuan Kg dengan
asumsi produksi TBS dapat ditingkatkan (J=1,2,3,…12)

Hasil yang diperoleh dari analisis data menggunakan LINDO adalah berupa

analisis primal, dual, dan sensitivitas.  Analisis primal akan memberikan

informasi mengenai kombinasi faktor produksi mana saja yang termasuk

dalam skema optimal, serta besarnya kuantitas dari kombinasi faktor produksi

yang masuk dalam skema optimal dan yang tidak masuk dalam skema

optimal. Dengan analisis primal dapat mengetahui jumlah kombinasi (Xijk)

yang terbaik untuk menghasilkan tujuan Z, dengan kendala keterbatasan

sumberdaya yang tersedia (bjk).

Analisis slack dan dual akan memberikan penilaian terhadap  sumber daya

yang digunakan dalam model. Nilai slack dan dual yang dihasilkan

berdasarakn olahan LINDO menunjukkan perubahan dalam fungsi tujuan

apabila sumberdaya tersebut berubah satu satuan.  Nilai yang dihasilkan dual

dalam analisis dual menunjukkan perubahan dalam fungsi tujuan apabila

sumber daya tersebut berubah satu satuan.  Penilaian ini dilakukan dengan
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melihat nilai slack/surplus dan nilai dual yang ada.  Apabila nilai slack or

surplus lebih besar dari nol dan nilai dual sama dengan nol maka dapat

disimpulkan sumberdaya tersebut berlebih (surplus). Sumberdaya dengan

nilai dual sama dengan nol disebut sebagai kendala pasif, karena tidak akan

mengubah fungsi tujuan jika terjadi perubahan sebesar satu satuan.

Sebaliknya apabila nilai slack or surplus sama dengan nol dan nilai dual lebih

besar dari nol, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya tersebut

merupakan sumberdaya yang digunakan tersebut langka yang berarti menjadi

pembatas bagi fungsi tujuan.  Sumberdaya dengan nilai dual lebih besar dari

nol disebut sebagai kendala aktif yang menjadi pembatas dalam kegiatan

produksi.

b. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu

menganalisis kondisi produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel)

pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari apabila

faktor produksi yang ada mengalami perubahan. Analisis sensitivitas

dilakukan untuk mengetahui perubahan parameter yang terjadi terhadap

program linear. Melalui analisis ini dapat dilihat seberapa besar perubahan

(kenaikan atau pernurunan) harga atau biaya faktor produksi yang masih

diperbolehkan agar tidak merubah skema optimal dan seberapa besar

perubahan (kenaikan atau penurunan) kuantitas sumber daya yang diperoleh

sehingga hasil optimal tidak mengalami perubahan.
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IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Unit Usaha Rejosari termasuk dalam manajemen Distrik Way Sekampung

(DSKP). Awal mulanya Unit Usaha Rejosari adalah Perkebunan Karet  milik

Belanda yang di Nasionalisasi pada tahun 1957. Setelah mendapat bantuan kredit

dari World Bank tahun 1973, perusahaan dapat mengembangkan usaha dan

melaksanakan konversi dengan berbagai jenis tanaman atau komoditi, antara lain

karet, kelapa, kakao, dan kelapa sawit.

Setelah dikuasai Indonesia, perusahaan ini awalnya bernama Perusahaan

Perkebunan Negara (PPN) Sumatera Selatan. Namanya berubah menjadi PPN

Aneka Tanaman pada tahun 1963.  Nama perusahaan ini kembali berubah menjadi

PNP X (Perusahaan Negara Perkebunan X) pada tahun 1968. PNP X  mengalami

perubahan nama kembali yaitu menjadi PTP X (persero) dengan kantor direksi di

Bandar Lampung dan merupakan BUMN pada tahun 1980. Akhirnya pada tahun

1994, setelah mengalami perubahan nama, atas kebijakan pemerintah PTP X dan

PTP XXI digabung menjadi PTPN VII.  Saat ini tahun 2012 seluruh tanaman telah

dikonversikan menjadi kelapa sawit. Unit Usaha Rejosari mengelola lahan (Hak

Guna Usaha) HGU seluas 4.984, 41 Ha sesuai Surat No.16 No. register
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08.02.14.31.2.00016  Tgl. 19 Mei 1997 dan 1 unit Pabrik Pengolahan Kelapa

Sawit ( PPKS ).  Pengoperasian pabrik dimulai pada bulan Maret 1990 dengan

kapasitas olah 25 ton TBS/jam. Produk yang dihasilkan adalah CPO (Crude Palm

Oil).

B. Lokasi dan Letak Geografis Perusahaan

Unit Usaha Rejosari terletak di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Unit Usaha Rejosari berbatasan dengan

desa-desa yang mengelilingi Unit Usaha. Berikut batas wilayah Unit Usaha

Rejosari :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Branti, Desa Halangan Ratu, Pejambon,

Kertosari, Tugu sari.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan  Simbar, Tanjung Rejo, Titirante Rejosari,

Suka Bandung, Suka Banjar,

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gurunangi, Gedong Tataan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bumi Sari, Sidoharjo, Natar.

Jarak Unit Usaha Rejosari dari Kantor Direksi adalah 22 km, dari Ibukota

Propinsi 27 km, dari kota Kabupaten Lampung Selatan 90 km, dan dari Pelabuhan

Panjang 35 km. Areal tanaman seluas 4881 hektar yang terdiri dari TM (Tanaman

Menghasilkan) seluas 4371 hektar, dan TBM (Tanaman Belum Menghasilkan)

seluas 504 hektar. Unit Usaha Rejosari memiliki 5 Afdeling yang berbatasan

dengan beberapa desa. Sebagian warga desa di sekitar afdeling dulunya pekerja

buruh harian yang merupakan pendatang dari Pulau Jawa. Beberapa afdeling
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terdapat penduduk Suku Lampung seperti desa Halangan Ratu di afdeling II, desa

Negara Ratu.

Topografi wilayah perkebunan pada umumnya datar  dan bergelombang. Jenis

Tanah perkebunan adalah Podsolik Merah Kuning dengan tekstur tanah liat (liat

berpasir). Curah Hujan rata-rata di perkebunan Unit Usaha rejosari adalah 1500 –

2100 mm dengan hari hujan sekitar 77 - 122 hari/tahun, sedangkan bulan kering

3– 4 bulan/tahun.

C. Tenaga Kerja

Unit Usaha Rejosari memiliki 557 pekerja. Keberadaan perusahaan PTPN VII

(Persero) merupakan sumber penyedia lapangan kerja dan harapan kesejahteraan

bagi tidak kurang 2.102 orang pekerja dan batihnya. Berdasarkan jenis kelamin

jumlah tenaga kerjanya yaitu pria sebanyak 527 orang dan wanita sebanyak 30

orang. Berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu:

Tabel 6. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah

(orang)
1. S2 1
2. S1 15
3. Diploma 10
4. SLTA 136
5. SLTP 37
6. SD 358

Berdasarkan Tabel 6, jenjang pendidikan karyawan yang paling banyak adalah

berpendidikan SD (Sekolah Dasar), kemudian diikuti dengan jenjang pendidikan

SLTA sebanyak 136 orang, dan jenjang pendidikan paling tinggi yaitu S2 dimana

hanya ada satu orang saja.
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Penetapan jadwal kerja karyawan bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga

kedisiplinan karyawan PTPN Unit Usaha Rejosari. Jadwal  kerja karyawan dibagi

menjadi dibagi menjadi 3 bagian yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jam kerja karyawan PT.  Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Rejosari

.
Bagian Hari Shift Pukul

Kantor Sentral
(TUK dan
SDM&Umum)

Senin – kamis

Jumat

Sabtu

-
-
-
-
-

07.00 – 12.00
14.00 – 16.00
07.00 – 11.00
14.00 – 16.00
07.00 – 13.00

Satpam Senin – Minggu I
II
III

07.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

Pengolahan Senin – Minggu I
II

07.00 – 15.00
15.00 – 22.00

Sumber : PT Perkebunan Nusantara VII Unit Rejosari

Proses pengolahan yang dilakukan di PT.Perkebunan Nusantara VII (Persero)

Unit Usaha Rejosari dilakukan selama 16 jam yang terbagi dalam dua shift

(giliran). Shift pertama berlangsung pada pukul 07.00–15.00 dan shift kedua

berlangsung pada pukul 15.00–22.00. Untuk menjaga produktivitas karyawan,

setiap enam hari sekali shift tersebut bertukar waktu kerja.

D. Kegiatan Pengolahan pada PPKS

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) milik PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) mengolah bahan baku yang bermutu tinggi yaitu tandan buah segar

(TBS) yang diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti sawit (Kernel) dengan

kapasitas 25 Ton TBS/jam.  Kegiatan produksi kelapa sawit meliputi beberapa hal

yaitu pengadaan bahan baku dan proses pengolahan kelapa sawit.
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1. Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Rejosari untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) adalah tandan buah

segar (TBS) kelapa sawit. Pengadaan persediaan bahan baku untuk pengolahan

kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari

berasal dari kebun sendiri dan kebun kemitraan. Pengadaan bahan baku yang

berasal dari kebun sendiri berasal lima afdeling yaitu afdeling I, afdeling II,

afdeling III, afdeling IV, dan afdeling V. Pengadaan bahan baku yang berasal dari

kebun kemitraan yang berada pada wilayah Lampung Selatan dan Tanggamus.

Pengembangkan pola kemitraan petani kelapa sawit dengan memberikan bantuan

pinjaman bibit kelapa sawit kepada petani peserta kemitraan. Hasil dari kebun

kemitraan tersebut akan dijual kembali kepada PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) Unit Usaha Rejosari. Pinjaman petani mitra akan dibayar secara

mengangsur/mencicil setelah tanaman kelapa sawit petani menghasilkan/

berproduksi.

Pengadaan bahan baku menurut waktu yang terjadi pada PT. Perkebunan

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari adalah perbedaan musim penanaman

pada tanaman kelapa sawit sehingga ketersediaan bahan baku selalu ada setiap

harinya, walaupun terdapat bulan atau musim yang membuat produksi TBS

menurun. Penentuan mutu yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) Unit Usaha Rejosari dilakukan ditempat pengumpulan sementara yang

ada di setiap afdeling untuk dilakukan pengecekan fraksi tandan buah segar.

Fraksi tersebut menentukan layak atau tidaknya TBS tersebut untuk dibawa ke

pabrik untuk diolah menjadi CPO dan Kernel.  Selain itu, pemindahan TBS ke
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pabrik dilakukan dengan menggunakan truk.  Penyimpanan TBS di pabrik

sebaiknya tidak disimpan terlalu lama karena dapat menurunkan kualitas baik

TBS tersebut maupun hasil olahannya.

2. Proses Pengolahan Kelapa Sawit

Proses pengolahan kelapa sawit hingga menjadi CPO dan kernel melalui beberapa

tahapan yaitu:

a. Timbangan

Timbangan merupakan suatu proses awal untuk mengetahui berat TBS yang

dihasilkan dari kebun kelapa sawit.  Pada pabrik pengolahan kelapa sawit,

jembatan timbangan yang dipakai menggunakan sistem komputerisasi untuk

mengetahui berat atau beban TBS yang diangkut setiap kendaraan angkutan

TBS.  Prinsip kerja dari timbangan yaitu truk yang melewati jembatan

timbangan berhenti kurang lebih 5 menit, kemudian dicatat berat truk awal

sebelum TBS dibongkar dan disortir, kemudian setelah dibongkar truk

kembali ditimbang, selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang

diterima di pabrik.

b. Penyortiran

Pelaksanaan sortasi bertujuan untuk mengetahui mutu TBS yang masuk ke

PPKS, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan klarifikasi yang telah

ditetapkan, selain itu juga untuk mengevaluasi tentang kualitas dan kuantitas

produksi CPO yang diperoleh selama proses di pabrik.  Pelaksanaan sortasi

dilakukan terhadap semua kendaraan yang memuat buah baik dari kebun

sendiri maupun kebun kemitraan.
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TBs yang masuk ke loading ramp terlebih dahulu disortasi agar semua TBS

yang masuk dan diolah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  Sortasi

dilakukan dengan cara menumpukkan TBS di lantai penyortiran.  TBS yang

ditumpahkan ke lantai bertujuan untuk melakukan sortasi yaitu menghitung

TBS sesuai dengan criteria dan sampel yang diambil untuk menghitung NSP

melalui fraksi-fraksi.  Kriteria buah yang digunakan menurut fraksi-fraksi

dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Fraksi buah sesuai ketentuan

Fraksi Uraian % Berondolan
00 Buah matang 0 %
0 Kurang matang < 12 % dari permukaan luar
1 Agak matang 12-25 % dari permukaan luar
2 Matang 25-50 % dari permukaan luar
3 Matang 50-75 % dari permukaan luar
4 Lewat matang 75-100 % dari permukaan luar
5 Sangat matang 100 % dari permukaan luar

Sumber : PTPN VII (Persero) UU Rejosari

Berdasarkan fraksi-fraksi yang telah ditentukan, maka dapat dihitung nilai

sortasi panen (NSP) dengan melihat dan menghitung jumlah TBS tersebut.

Selain itu, sortasi juga dilakukan pengambilan sampel untuk mengetahui

keadaan buah yang ada di lapangan, yaitu mentah, agak mentah, matang,

cacat, setengah busuk, dan busuk.  Kualitas buah yang diterima pabrik harus

diperiksa tingkat kematangannya.  Jenis buah yang masuk ke PPKS pada

umumnya jenis Terana.  Kriteria matang panen merupakan faktor penting

dalam pemeriksaan kualitas buah di stasiun penerimaan TBS.  Pematangan

buah mempengaruhi rendemen minyak dan asam lemak bebas (ALB) yang

dapat dilihat pada tabel 9.
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Tabel 9. Hubungan kematangan buah terhadap rendemen minyak dan asam
lemak bebas (ALB)

Kematangan Buah Rendemen Minyak (%) Kadar ALB (%)
Buah mentah 14 – 18 1,6 – 2,8
Setengah matang 19 – 25 1,7 – 3,3
Buah matang 24 – 30 1,8 – 4,4
Buah lewat matang 28 – 31 3,8 – 6,1
Sumber : PTPN VII (Persero) UU Rejosari

Berdasarkan tabel 9, kematangan buah dapat mempengaruhi rendemen minyak

dan kadar ALB.  Semakin matang buah, maka rendemen minyak dan kada

ALB yang terkandung semakin tinggi.  ALB yang tinggi hasilnya kurang baik,

karena mempunyai asam lemak yang tinggi sehingga dapat menurunkan

kualitas CPO.

Setelah dilakukan sortasi kemudian TBS dimasukkan ke dalam loading ramp.

Loading ramp adalah tempat untuk menerima TBS dari kebun yang telah

disortasi.  Bangunan loading ramp adalah lantai berupa kisi-kisi plat besi

dengan kemiringan 30º.  Kisi-kisi tersebut untuk menyaring kotoran-kotoran

seperti pasir, kerikil, dan sampah sebelum masuk ke lori.  Ada dua unit

loading ramp yang digunakan yaitu quadrant (motor) dan hidrolis dimana

pada setiap loading ramp terdapat 2 x 12 sekat dengan kapasitas TBS 120 ton

per unit.

Lori adalah sebuah alat atau wadah untuk menampung dan mengangkut buah

sawit (TBS) menuju proses sterilisasi.  Lori diisi dengan TBS hingga pebuh

sesuai kapasitas, kapasitas normal suatu lori adalah 2,5 ton.  Pengisian yang

tidak penuh akan menyebabkan penurunan kapasitas oleh sterilizer atau
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sebaliknya pengisian yang penuh akan mengakibatkan pintu maipun pelat aus

(wear plate) rusak atau buah jatuh dalam rebusan.  Untuk masuk ke dalam

sterilizer, lori harus disusun sebanyak 10 lori dan bergerak dengan

menggunakan jalurnya yaitu rail track.

Pemindahan lori agar tersusun pada jalurnya digunakan transfer carriage

yaitu alat untuk memindahkan lori-lori buah dari satu jalur rail track ke jalur

rail track lainnya.  Fungsi dari rail track adalah sebagai jalur yang akan

dilewati oleh lori buah.  Jalur ini harus dalam keadaan bersih, baik dari

minyak buah terjatuh dan tanah.  Hal ini dapat menyebabkan lori buah

tergelincir dari railnya atau berat saat ditarik dengan capstand. Capstand

adalah alat untuk menarik lori buah dengan menggunakan tali yang dililitkan

di bollard.

c. Perebusan (Sterilizer)

Setelah lori dimasukkan ke dalam lori, maka siap untuk dilakukan perebusan

(sterilizer).  Lori yang telah diisi TBS dimasukkan ke dalam sterilizer dengan

menggunakan capstand. Sterilizer merupakan suatu bejana tekan yang

memiliki isolasi panas.  Proses perebusan atau sterilisasi yang dilakukan

dalam bejana bertekanan (sterilizer) dengan menggunakan uap air jenuh

(saturated steam).

Penggunaan uap jenuh memungkinkan terjadinya proses hidrolisa/penguapan

terhadap air di dalam buah, jika menggunakan uap kering akan dapat

menyebabkan kulit buah hangus sehingga penguapan air dalam daging buah
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dan dapat juga mempersulit proses pengempaan.  Oleh karena itu,

pengontrolan kualitas steam yang disajikan sebagai sumber panas perebusan

menjadi sangat penting agar diperoleh hasil perebusan yang sempurna.

Tujuan perebusan adalah untuk menonaktifkan enzim lipase yang menstimulir

pembentukan asam lemak bebas (ALB), mempermudah proses pembrondolan

pada thereser, menurunkan kadar air, melunakkan daging buah, sehingga

daging buah mudah lepas dari biji.  Selain itu, untuk mendapatkan protein

sehingga memudahkan dalam pemisahan minyak.  Apabila poin duatercapai

secara efektif maka semua poin yang lain akan tercapai juga.

Sterilizermemiliki bentuk panjang 26 m dan diameter pintu 2,1 m dan

berfungsi untuk menahan steam, di bawah sterilizer terdaoat lubang yang

berguna untuk pembuangan air condesat agar pemanasan di dalam sterilizer

tetap seimbang.

Proses perebusan diawali dengan memanaskan TBS dengan uap pada

temperature sekitar 140ºC dengan tekanan 2,0 – 2,8 kg/cm2 selama 90 menit.

Proses perebusan dilakukan secara bertahap dalam tiga puncak tekanan agar

diperoleh hasil yang optimal.  Tekanan yang tinggi pada perebusan dengan

sendirinya memberikan temperatur yang tinggi.  Temperatur yang terlalu

tinggi dapat merusak kualitas minyak dan inti sawit.  Pada minyak sawit juga

harus diperhatikan tingkat pemuncakkannya. Proses sterilisasi menggunakan

sistem perebusan tiga puncak (tripple peak).  Sistem perebusan tiga puncak

adalah sistem perebusan yang terdiri dari 2 puncak proses pembuangan udara
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dan 1 puncak proses perebusan.  Proses pertama adalah membuka kran steam

input dan melakukan dearasi buang steam (kondisi konsedat terbuka) selama

3 menit kemudian memasukkan uap (steam) untuk peak pertama yang dicapai

dalam waktu 10 menit dan menaikkan uap tekanan sampai 1,5 kg/cm2.

Pada proses selanjutnya uap dan kondensat dibuang tekanan menjadi 0,2

kg/cm2 dalam waktu 3 menit.  Setelah pembuangan uap dan kondesat, uap

dimasukkan kembali selama 10 menit untuk menjaga tekanan 2kg/cm2.

Tekanan tersebut adalah tanda dari peak kedua yang selanjutnya dilakukan

pembuangan uap dan konsedat selama 3 menit.  Kemudian steam dimasukkan

lagi untuk mencapai peak ketiga dalam waktu 15 menit, dimana tekanannya

dinaikkan hingga 2,8 kg/cm2.  Setelah peak ketiga tercapai maka dilakukan

penahanan sebesar 2,8 kg/cm2 selama 40 menit.  Apabila penahan sudah cukup

selama 40 menit, maka tekanan diturunkan dari 2,8 kg/cm2 sampai 0 kg/cm2

selama 5 menit.

d. Perontokan (Thereser)

Setelah perebusan TBS yang telah masuk diangkut ke thereser dengan

menggunakan hoisting crane. Hoisting crane adalah alat untuk mengangkat

lori dan menuangkan isi lori ke bunch feeder (hooper), dimana lori yang

diangkat tersebut berisi TBS yang sudah direbus, yang mempunyai daya

angkat 3 – 5 ton.  Lori diangkat dan dibalikkan diatas hopper theresser (auto

feeder).  Pada stasiun ini TBS yang telah direbus siap untuk dipisahkan antara

berondolan dan tandannya.  Sebelum masuk kedalam theresser, kemudian
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dengan menggunakan putaran TBS dibanting sehingga berondolan lepas dari

tandannya dan jatuh ke converyor dan elevator.

Theresser mempunyai kecepatan putaran 22 – 25 rpm.  Pada bagian dalam

theresser dipasang batang-batang besi perantara sehingga membentuk kisi-kisi

yang memungkinkan berondolan keluar dari theresser.  Untuk tandan kosong

sendiri didistribusikan dengan empty bunch cobveyor diangkat dan dibawa ke

kebun sebagai pupuk.

e. Pengempaan (Pressing Process)

Berondolan yang keluar dari theresser jatuh ke conveyor, kemudian diangkat

dengan fruit elevator untuk dimasukkan dalam tiap-tiap digester. Digester

adalah tangki silinder tegak yang dilengkapi pisau-pisau pengaduk dengan

kecepatan putaran 20-30 rpm dengan waktu pelumatan 30 menit, sehingga

berondolan dapat dicacah didalam tangki ini.  Bila tiap-tiap digester telah

terisi penuh maka berondolan menuju ke conveyor recycling, diteruskan ke

elevator untuk dikembalikan ke digester.  Tujuan pelumatan adalah agar

daging buah terlepas dari biji sehingga mudah di press.  Untuk memudahkan

pelumatan buah, pada digester di injectsteam bersuhu sekitar 90 - 95ºC.

pemanasan dengan suhu tersebut bertujuan untuk mempermudah proses

pelumatan karena dengan keadaan berondolan yang panas, maka daging buah

akan semakin lunak dan mudah untuk dipisahkan dari bijinya.  Berondolan

yang telah lumat masuk ke dalam screw press untuk dapat diperas sehingga

dihasilkan minyak (crude palm oil).
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Screw press adalah alat untuk memeras berondolan yang telah dicincang dan

dilumatkan dari digerter untuk mendaptkan minyak kasar.  Buah-buah yang

telah diaduk secara bertahap dengan bantuan pisau-pisau pelempar

dimasukkan ke dalam feed screw conveyor dan mendorongnya masuk ke

dalam mesin pengempa (twin screw press).  Adanya tekanan screw yang

ditahan oleh cone, massa tersebut diperas sehingga melalui lubang-lubang

press cage minyak dipisahkan dari serabut dan biji.  Tekanan yang dihasilkan

screw press yang ditahan oleh cone sebesar 40-60 bar.  Tekanan yang

diberikan harus seimbang, jika tekanan terlalu besar makan akan terdapat biji

yang pecah, sebaliknya jika tekanan terlalu kecil maka biji pressan basah

sehingga kerugian minyak pada ampas dab biji bertambah.  Selain itu,

pemisahan ampas dan biji tidak sempurna.

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) Unit Usaha Rejosari ini terdapat 3

unit screwpress dengan kapasitas12,5 ton/jam untuk setiap unit.  Tekanan

mesin press harus diatur, karena bila tekanan terlalu tinggi dapat

menyebabkan inti pecah dan screw press mudah rusak.  Sebaliknya, jika

tekanan mesin press terlalu rendah maka oil losser pada ampas tinggi.

Masing-masing dilengkapi dengan press silinder dan satu pasang worm screw

yang berputar berlawanan arah.  Lubang-lubang dinding press cage

maksimum 4 mm agar minyak yang dihasik\lkan tidak terlalu banyak kotoran,

sedangkan celah antara sliding cone dan press cone maksimum 2 cm agar

ehilangan minyak yang terbawa cake bisa ditekan serendah mungkin.  Minyak
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hasil mesin press kemudian menuju ke stasiun klarifikasi untuk melakukan

proses pemurnian minyak.

f. Pemurnian Minyak (Clarification  stasiun)

Setelah melewati proses screw press maka dihasilkan minyak kasar yang

masih bercampur dengan air, pasir, serabut, lumpur, dan kotoran lainnya.

Untuk memperoleh minyak yang bermutu baik, minyak sawit kasar tersebut

harus mengalami pengolahan lebih lanjut yaitu pemurnian minyak atau

klarifikasi.  CPO dan ampas press yang terdiri dari fiber, kemudian crude oil

masuk ke stasiun klarifikasi dimana proses pengolahannya sebangai berikut:

1) Sand Trap Tank (Tangki Pemisah Pasir)

Setelah dipress maka CPO yang mengandung air, minyak, lumpur masuk

ke Sand Trap Tank.  Fungsi dari Sand Trap Tank adalah unruk

menampung pasir.  Temperatur pada sand trap tank inimencapai 95ºC.

Crude oil dari oil gutter dialirkan ke sand trap secara cyclone, karena

aliran cyclone (gaya sentrifugal) tersebut menyebabkan pasir atau mineral

yang lebih berat akan terseret ke bawah sedangkan crude oil yang lebih

ringan cenderung akan berada pada bagian atas.  Dengan menggunakan

skimmer, crude oil yang berada pada lapisan atas tersebut ditangkap untuk

dialirkan pada proses selanjutnya.  Pasir yang tertangkap oleh sand trap

tank setiap 4 jam dibuang (drain).

2) Vibro Separator / Vibrating Screen

Fungsi vibro separator adalah untuk menyaring CPO dari serabut-serabut

yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak.  Sisten kerja mesin
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penyaring ini dengan sistem getaran-getaran pada vibro control melalui

penyetelan pada bantul yang diikat pada electromotor.  Getaran yang

kurang mengakibatkan pemisahan tidak efektif.  Untuk mendapatkan hasil

penyaringan yang optimal pada umumnya vibrating screen menggunakan

dua kali penapisan yaitu screen pertama 20 mesh dan screen kedua 40

mesh. Crude oil yang sudah dikurangi material beratnya oleh sand trap

tank dimasukkan ke bagian atas vibrating screen, crude oil hasil penapisan

akan dialirkan ke dalam crude oil tank, sedangkan padatan/solid yang

masih banyak mengandung minyak dikembalikan ke fruit elevator melalui

waste conveyor untuk daur ulang.

3) Crude Oil Tank

Minyak yang keluar dari vibrating screen dialirkan ke crude oil tank untuk

ditampung smeentara. Crude oil tank mempunyai 2 sekat yang berfungsi

untuk mempermudah pengendapan bahan padat yang masih terbawa,

sehingga crude oil yang masuk ke Continuous Settling Tank (CST) bahan

padat seperti pasir tidak banyak terbawa.  Pada crude oil tank ini minyak

dipanaskan dengan steam melalui sistem pipa pemanas yang berfungsi

untuk membantu proses pengendpan pasir, sludge dan kotoran-kotoran

lainnya.  Selain itu, suhu selalu dipertahankan sebesar 90-95ºC dalam

crude oil tank agar mempermudah proses penguraian.  Dari sini minyak

dipompakan ke CST.

4) Continuous Settling Tank (CST)

CST adalah sebuah bak yang memisahkan minyak dari kotoran berupa

lumpur (sludge) yaitu dengan cara mengendapkan lumpur berdasarkan
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perbedaan berat jenisnya.  Minyak berada di lapisan atas karena berat

jenisnya lebih kecil, sedangkan air dan sludge berada di bagian bawah.

Minyak yang berasal dari crude oil tank masuk ke sekat satu dari CST lalu

masuk ke sekat dua melalui lubang sekat bagian bawah.  Minyak yang

berada di bagian atas, kemudian masuk ke oil tank melalui paying

penguntip (skeamur) dan lumpur yang mempunyai berat jenis yang lebih

besar mengendap di bagian bawah dari tank dan kemudian dialirkan

menuju residu tank.  Dari residu tank, minyak kembali ke reclamet tank

dan dipompakan kembali ke CST.

Suhu minyak pada saat CST beroperasi 90-95ºC dengan menggunakan

spiral steam (koil) yang dialirkan menggunakan steam.  Hal ini

dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemisahan minyak.  Selain itu,

volume minyak di CST dijaga dalam keadaan penuh dan alirannya konstan

agar proses pengendapan crude oil menjadi sempurna.

5) Oil Tank

Minyak dari CST ke oil tank untuk ditampung sementara waktu, sebelum

dialirkan ke oil purifier.  Dalam oil tank juga terjadi pemanasan 75-80ºC

dengan tujuan untuk mengurangi kadar air.  Tangki berbentuk silinder

dengan bagian bawah berbentuk kerucut terbalik.  Kapasitas tangki adalah

7,5 ton dengan diameter 2 meter dan 2,8 meter.

6) Oil Purprifer

Pemurnian yang dilakukan di dalam oil purifier untuk mengurangi kadar

kotoran dan kadar air yang terdapat pada minyak berdasarkan atas
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perbedaan densitas dengan menggunakan gaya sentrifugal, dengan

kecepatan perputarannya 7500 rpm.  Kotoran dan air yang memiliki

densitas yang besar akan berada pada bagian luar (dinding bowl),

sedangkan minyak yang mempunyai densitas lebih kecil bergerak ke arah

Poros dan keluar melalui sudu-sudu untuk dialirkan ke vacuum dryer

sehingga kotoran dan air yang melekat pada dinding di blowdown

dikeluarkan ke saluran pembuangan melalui pencucian untuk dibawa ke

Fat Pit.  Bagian dalam oil purifier diberi alat pemanas minyak dengan

temperature 90-95ºC sehingga kadar air yang terkandung dalam minyak

akan berkurang.  Kadar air dalam minyak hasil sentrifusi berkisar 0,3-0,4,

sedangkan kadar kotoran 0,01-0,013%.

7) Vacuum Dryer

Minyak yang keluar dari oil purifier masih mengandung air, maka untuk

mengurangi kadar air tersebut, minyak dipompakan ke vacuum dryer.

Vacuum dryer berfungsi untuk mengeringkan minyak dan memisahkan air

dari minyak dengan cara penguapan hampa, sehingga kadar air dalam

minyak kurang dari 0,1%.  Pengisian minyak ke dalam alat ini tidak dapat

dilakukan dengan bantuan pompa, akan tetapi masuknya minya dengan

cara dihisap oleh kevakuman alat pengering.  Oleh sebab itu, pengaturan

pemasukan minyak dan pengaturan tekanan uap memerlukan perhatian

khusus untuk memenuhi kapasitas mutu minyak produksi.

Minyak dimasukkan melalui nozzle dan memercik melalui plat, sehingga

air yang ada dalam minyak menguap dan terhisap oleh tekanan vacuum
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dari steam injector dengan tekanan min 0,7-0,8 kg/cm2 dan temperatur

sebesar 60-90ºC.  Untuk menjaga keseimbangan jumlah minyak agar tidak

over capavity di dalam vacuum dryer maka digunakan fload tank.  Adanya

vacuum di dalam ruangan dan tingginya suhu maka air yang terkandung

dalam minyak mengalami penguapan dan terhisap ring pump dan dialirka

ke kondensator yang didinginkan dengan air, sedangkan minyak akan

jatuh ke bottom bejana vacuum kemudian dialirka ke storage tank.

8) Storage Tank

Minyak dari vacuum dryer dipompak ke storage tank (tangki timbun) pada

suhu simpan 45-55ºC.  tangki timbun berjumlah dua buah dengan

kapasitas masing-masing 1500 ton.  Ketinggian tangki adalah 10 meter.

Tangki ini bekerja berdasarkan pemanasan sehingga kondisi minyak dapat

dipertahankan agar tidak mengalami pembekuan dan pengendapan dalam

tangki.  Tangki dilengkapi dengan pipa-pipa pemanas dengan tujuan untuk

menjaga viskositas dan mengurangi terjadinya minyak yang dapat

menaikkan ALB.  Setiap hari minyak yang ada dalam tangki dilakukan

pengecekan dan perhitungan rendemen minyak, ALB, kadar air, serta

kadar kotoran sebagai laporan hasil laboratorium terhadap mutu.  Pada

tangki inilah CPO ditampung dan selanjutnya akan dipasarkan.

3. Standar Mutu CPO

Minyak sawit memegang peranan penting dalm perdagangan dunia.  Oleh karena

itu, standar mutu harus menjadi perhatian utama dalam perdagangannya.  Standar

mutu diukur berdasarkan spesifikasi mutu internasional. Setiap perusahaan yang
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memproduksi minyak kelapa sawit (CPO) harus menjaga mutu produk yang

dihasilkan. Mutu CPO harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan

oleh pemerintah.  Mutu CPO dapat ditentukan dari beberapa parameter atau

karateristik, yaitu asam lemak bebas (ALB), kadar air dan kadar kotoran.

a. Asam Lemak Bebas (ALB)

ALB adalah salah satu indicator mutu minyak dimana ALB  terberntuk karena

terjadinya proses hidrolisa minyak.  Daging kelapa sawit mengandung enzim

lipase yang dapat menyebabkan kerusakn pada muutu minyak ketika struktur

seluler terganggu.  Enzim yang berada di dalam jaringan daging buah tidak

aktif karena terselubung oleh lapisan vakuola, sehingga tidak dapat

berinteraksi dengan minyak yang banyak terkandung pada daging buah.

Apabila trigliserida bereaksi dengan air maka menghasilkan gliserol dan ALB.

Kadar maksimum ALB dalam CPO yang diharapkan oleh PPKS Rejosari

adalah 4 % lebih dari itu maka minyak akan terasa masam.  Semakin rendah

kadar ALBnya makin bagus kualitas minyak dan semakin tinggi harga juak

minyak. ALB yang tinggi menyebabkan kualitas yang buruk, hal itu terjasi

karena mutu bahan baku yang kurang baik, penanganan bahan baku yang

kurang teliti dan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP).

b. Kadar Kotoran

Kadar kotoran adalah bahan-bahan tidak larut dalam minyak, yang disaring

setelah minyak dilarutkan dalam suatu pelaeut pada kepekaan 10%.  Kadar

kotoran berasal dari proses pengolahan, dimana alat-alat atau mesin
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pengolahan yang belum optimal dalam penyaringan.  Untuk menjaga

kebersihan dan meminimalisasikan kadar kotoran dilakukan dengan menjaga

kebersihan alat-alat atau mesin yang digunakan dalam proses pengolahan.

Menjaga kebersihan dilakukan dengan cara membersihkan semua bagian yang

telah digunakan dalam proses pengolahan secata rutin.  Standar mutu yang

diterapkan untuk kadar kotoran di PPKS Rejosari adalah 0,01%.

c. Kadar Air

Kadar air adalah bahan yang menguap terdapat dalam minyak sawit pada

pemanasan 105ºC.  kadar air yang terkandung dalam minyak kelapa sawit

tergantung pada efektifitas pengolahan kelapa sawit menjadi CPO.

Penggunaan air sebagai bahan tambahan saat proses pelumatan daging buah

serta tergantung pada kematangan buah.  Buah yang terlalu matang akan

mengandung air lebih banyak.  Oleh karena itu, perlu pengaturan panen yang

tepat agar mendapatkan produk yang bermutu tinggi.  Standar kadar air pada

PPKS Rejosari adalah sebesar 0.10%.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Aktivitas produksi CPO dan kernel pada PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) Unit Usaha Rejosari Tahun 2012 belum mencapai Kondisi Optimal

dapat dilihat dari keuntungan optimasi dan aktual yang memiliki selisih Rp

31.325.703.203,56  yang berarti keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan

sebesar 26,18%  dari keuntungan aktual yang diperoleh perusahaan

2. Aktivitas yang sangat peka dengan adanya perubahan biaya produksi di Unit

Usaha Rejosari adalah aktibitas produksi TBS sendiri dan aktivitas pembelian

TBS kebun kemitraan.

B. SARAN

Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu melakukan penambahan bahan baku dari kebun kemitraan

untuk lebih meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas bahan baku

yang berasal dari kebun sendiri untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam

memenuhi kapasitas terpasang pabrik.
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2. Perusahaan perlu menyiapkan cadangan tenaga kerja untuk aktivitas Loading

ramp untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kerja pada saat terjadi

penambahan produksi.
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