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ABSTRAK 
 

 PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang industri agro, dengan produk utama Gula Kristal Putih (GKP). 

Pada penelitian ini akan dibahas pengendalian kualitas produk gula kristal putih 

yang sesuai dengan SNI 3140.3:2010 yang dikelola oleh Pabrik gula Kremboong 

selama musim giling tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan melakukan analisa 

pada kerusakan produk gula berupa kerusakan Scrap Sugar (SS), Gula Basah dan 

Gula Krikilan. Permasalahan yang terjadi adalah dalam waktu 3 (tiga) tahun 

pencapaian kualitas gula yang sesuai SNI 3140.3:2010 tidak dapat mencapai 

100% terhadap sasaran yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengindetifikasi penyebab penurunan kualitas produk GKP selama proses 

produksi menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC) yaitu dengan 

alat bantu (Check sheet, grafik histogram, diagram pareto, diagram 

sebab(fishbone diagram),peta kendali (control chart) dan metode analisa 5 (five) 

whys sehingga dapat diketahui faktor dominan yang menjadi penyebab kerusakan 

atau kecacatan produk gula kristal putih di stasiun pemurnian, stasiun kristalisasi 

dan stasiun puteran (centrifugal) di Pabrik Gula Kremboong. 

Kata Kunci:  Statistical Quality Control (SQC), 5 (five) whys 

ABSTRACT 

PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) is a company engaged in the agro industry, with 

the main products of White Sugar. In this research will be discuss the quality control of 

white sugar products in accordance with SNI 3140.3: 2010 which is managed by 

Kremboong sugar factory during the 2015 until 2017 by analyzing of the damages 

sugar products in the form of damage to Scrap Sugar (SS), Wet Sugar and Crispy 

Sugar. The problem that occurs is within 3 (three) years of achieving sugar quality 

which in accordance with SNI 3140.3: 2010 can not reach 100% against the 

specification target. The purpose of this research is to identify the cause of the decrease 

of white sugar product quality during production process using Statistical Quality 

Control (SQC) method with check tool, histogram chart, pareto diagram, fishbone 

diagram, control chart and method of analysis 5 (five) whys so it can be known the 

dominant factor causing damage or disability of white sugar product in purification 

station, crystallization station and centrifugal station at Kremboong Sugar Factory.

Keywords:  Statistical Quality Control (SQC), 5 (five) whys 
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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

   PT Perkebunanan Nusantara X mengelola 11 (sebelas) Pabrik Gula di 

Provinsi Jawa Timur, salah satu Pabrik Gula yang dikelola oleh PTPN X 

adalah Pabrik Gula Kremboong. Gula produk yang dihasilkan PG 

Kremboong merupakan jenis Gula Kristal Putih (GKP). Berdasarkan standar 

kualitas dinyatakan oleh lembaga Badan Standarisasi Nasional Indonesia 

(BSNI) gula kristal masuk dalam kategori SNI 3140.3:2010 dengan 

parameter kualitas Warna Gula (ICUMSA)<300 IU, Besar Jenis Butir (BJB) 

<1,2 mm dan Kadar air <0,1%. pada saat proses produksi gula tidak 

semuanya bahan baku tebu yang digiling dapat menjadi produk gula yang 

layak konsumsi terdapat juga kerusakan produk gula diantaranya gula yang 

masih basah dan gula dalam bentuk krikilan, Adanya gula cacat tersebut hal 

tersebut berpengaruh terhadap tidak tercapainya target produksi gula layak 

konsumsi sesuai dengan keinginan konsumen.  

1.2. Rumusan Masalah 

   1. faktor apa yang menjadi penyebab penurunan kualitas produk gula kristal 

  yang tidak sesuai dengan SNI GKP 3140.3:2010 selama proses produksi 

  di Pabrik Gula Kremboong dengan metode penyelesaian SQC dan 5 

  whys? 

   2. Bagaimana upaya manajemen PTPN X dalam peningkatan kualitas 

  produk gula kristal putih pada musim giling tahun 2017 yang sesuai SNI 

  GKP 3140.3:2010 Pada Pabrik Gula Kremboong ? 

 
1.3. Tujuan 

  Tujuan penelitian ini mengetahui faktor penyebab penurunan kualitas 

produk gula kristal putih yang tidak sesuai dengan SNI GKP 3140.3:2010 

selama proses produksi didalam pabrik dengan menggunakan metode SQC 

dan metode analisis 5 whys dan mengetahui upaya manajemen dalam 

perbaikan peningkatan kualitas produk gula kristal putih yang sesuai dengan 

SNI di Pabrik Gula Kremboong. 

 

2.  Tinjauan Pustaka 

 2.1. Proses Produksi Gula Kristal Putih 

    proses pengolahan gula kristal putih, Proses pertama dalam proses 

produksi gula kristal putih adalah proses pemerahan tebu. bertujuan untuk 

mengambil nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan menekan 

kehilangan nira  dalam ampas seminimal mungkin. Proses selanjutnya 

adalah Pada proses proses pemunian yang bertujuan untuk memisahkan 

kotoran yang terdapat pada nira mentah sehingga didapatkan nira encer dan 
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blotong dengan tetap menjaga agar sukrosa tidak mengalami kerusakan. 

Proses kimia dinamakan proses sulfitasi dimana prinsip dasar pemurnian 

adalah mengikat bahan selain gula (pengotor) dengan cairan reagen tertentu 

sehingga didapatkan endapan. Tahap ketiga pada proses pengolahan produk 

gula kristal putih adalah penguapan nira encer, proses ini bertujuan 

menguapkan air yang terdapat pada nira encer sampai didapatkan kekentalan 

tertentu disebabkan nira encer pada proses pemurnian masih banyak 

mengandung air, agar proses pengkristalan tidak terganggu maka air yang ada 

nira harus diuapkan. Tahap keempat pada proses produksi gula adalah proses 

kristalisasi (masakan), adalah proses penguapan air yang terdapat dalam nira 

kental dan membentuk Kristal gula dengan diameter sesuai standard dengan 

menekan kehilangan gula dalam tetes seminimal mungkin. Tahapan kelima 

adalah proses puteran (centrifugal), target dari proses di stasiun puteran ini 

adalah mendapatkan gula kristal tidak basah. Adapun proses pembuatan gula 

kristal putih sesuai gambar berikut : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Sumber : Divisi Quality Assurance 2016 

  Gambar 2.1 Bagan proses pengolahan gula Kristal putih 

 

 2.2. Landasan Teori 

   Statistical Quality Control (Pengendalian Kualitas Statistik) adalah 

teknik yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola proses baik 

manufaktur maupun jasa melalui menggunakan metode statistic, teknik 

penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, 

menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan 
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metode-metode statistik dengan alat bantu pengendalian kualitas sebagai 

berikut : 

  1.  Lembar Pengecekan (Check sheet 

  2. Histogram  

   3. Peta Pengendali (control Chart), untuk menyelidiki secara cepat 

terjadinya sebab-sebab terduga dengan cara batas-batas pengendali, 

Upper Control Limit (UCL)/batas pengendali atas, Central Line 

(CL)/garis tengah Lower Control Limit (LCL)/ batas pengendali bawah 

Garis batas bawah untuk suatu penyimpangan yang masih diijinkan. 

    4. Diagram Pareto  

    5.  Diagram sebab akibat (Fish Bone Diagram),  

     

 2.3. Jenis Kerusakan Produk Gula Kristal Putih 

     Proses produksi didalam pabrik gula tidak selamanya berjalan sesuai 

 yang diharapkan, Jenis-jenis kerusakan pada produk gula kristal  putih antara 

 lain : 

 1. Scrap Sugar (SS), merupakan gula skrap yang menempel pada bejana  dan 

peralatan distribusi gula, gula ini dapat ditemukan ketika proses produksi 

selesai atau akhir musim giling,  

 2. Krikilan, produk gula yang ukurannya melebihi ukuram standar yang  telah 

ditentukan dengan besar  1,2mm,. 

 3. Gula Basah, merupakan gula yang kadar airnya melebihi standar yang telah 

ditetapkan yakni >0,1%.  

 

4.  Alur Proses pengendalian kualitas gula dan Pengolahan serta analisis data 

 4.1. Alur Proses Pengendalian Kualitas Gula pada stasiun kristalisasi dan 

centrifugal 

   Dalam pengendalian kualitas produk gula dan untuk mengetahui penyebab 

utama kerusakan gula dalam proses produksi akan dijelaskan berdasarkan alur 

proses pengendalian kualitas gula pada stasiun kristalisasi dan stasiun puteran 

(centrifugal) seperti pada uraian berikut : 
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 Sumber : PG Kremboong, 2017 

 Gambar 4.1.  Diagram alur proses pengendalian kualitas di kristalisasi dan puteran 

   

 4.2.1. Analisis Kerusakan Scrap Sugar (SS) 

  1. Analisis Fishbone Diagram Scrap Sugar (SS)  

 

Mengapa kerusakan gula 

jenis Scrap Sugar 

prosentasenya tinggi 

pada awal musim giling 

2017

Metode Kerja Manusia

Mesin Lingkungan kerja

Pembersihan pipa nira rutin 15 harian
Kelalaian membuka valve pipa 

pada stasiun penguapan

Kondisi Lembab di bawah Pan 

masak memicu korosi

Kerusakan pompa tarik 

stasiun masakan

Pengurangan takaran soda 

caustik Pembersihan kerak pipa 

nira kental

Peralatan K3 Petugas scrap 

terbatas

Suhu panas pada stasiun 

penguapan

Gagang Scrap pipa sudah tidak 

layak operasional

Kerusakan mesin las u/ tambal 

pipa evaporasi

Panel instrumen valve sudah 

tidak otomatis

 

 Sumber : PG Kremboong, 2017 

    Gambar 4.2.  Fishbone diagram penyebab tingginya Scrap Sugar pada 

awal musim giling 2017 

Nira Kental

Penguapan nira kental 

(kondensor)

Pembentukan kristal 

SHS

Pemisahan Kristal dan 

air (Masakan I,II,III

Pemanasan Kristal 

70°C

Kristal Gula dengan parameter :

- Kadar Air Max 0,1 %

- Warna gula (icumsa)150-300 IU

Apakah kadar air & 

ICUMSA sesuai standar

Proses 

Pemutaran 

(HGF)

Proses Penyaringan kristal 

(vibrating screen)

Apakah BJB kristal gula < 

1,2mm

Kristal Gula Parameter :

Besar Jenis Butir (BJB) Max 

1,2 mm

Proses Pengemasan

Ya

Ya

Tidak

Tidak
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Tabel 4.2 Analisis Pendugaan Diagram Fishbone untuk gula scrap 

 
 Sumber : PG Kremboong, 2017   

  Berdasarkan tabel 4.2 pada analisis diagram sebab akibat untuk jenis kerusakan 

Scrap Sugar (SS) faktor dominan disebabkan faktor mesin diantaranya kerusakan 

pompa tarik di stasiun masakan dengan sebab dugaan kondisi nira encer yang pekat 

menghambat kecepatan operasional pompa tarik. 

 

 2. Analisis 5 Why Scrab Sugar (SS) 

Tabel 4.3 Analisis 5 Why pada kerusakan gula SS 

 

 Sumber : PG Kremboong, 2017 

  Berdasarkan analisis 5 Why pada tabel 4.3 diketahui kemungkinan 

 penyebab dominan tingginya kerusakan gula Scrap Sugar (SS) dugaan tersebut 

Faktor yang diamati masalah yang terjadi Sebab Pendugaan

1. Kelalaian membuka valve pipa pada 

stasiun penguapan

sistem buka tutup valve pipa stasiun 

penguapan masih dengan sistem manual, 

2. pemberian soda caustik 

Pembersihkerak pipa nira kental tidak 

sesuai takaran

timbangan bahan pembantu proses belum di 

tera ulang

Metode kerja Pembersihan pipa nira rutin 15 harian
diadakan pembersihan pipa dari gula yang 

menempel pada pipa dan bejana 

1. Kondisi Lembab di bawah Pan masak 

memicu korosi

Bejana bagian bawah bejana pan masak bocor 

sehingga air nira merembes ke bawah pan 

masak

2. Peralatan K3 Petugas scrap terbatas
ada beberapa peralatan K3 yang tidak layak 

pakai

3. Suhu panas pada stasiun penguapan
Kurangnya suplai air pendingin ke bejana 

pendingin menyebabkan kenaikan suhu

1. Kerusakan pompa tarik stasiun 

masakan

Kondisi nira encer yang pekat merusak kinerja 

pompa

2. Gagang Scrap pipa sudah tidak layak 

operasional

gagang scrap pipa milik petugas berkarat dan 

berbahaya pada saat operasional

3.Kerusakan mesin las u/ tambal pipa 

evaporasi
konsidisi mesin las terlambat dalam perbaikan

4. Panel instrumen valve sudah tidak 

otomatis
Softwere PLC belum diupdate soffwere

Manusia

Lingkungan kerja

Mesin

No. Pertanyaan Mengapa Jawaban Kemungkinan

1

Mengapa jumlah kerusakan gula Scrap 

Sugar (SS) pada awal musim giling 2017 

lebih tinggi dari awal musim giling 2016 dan 

2015

dimungkinkan terdapat sisa kerak nira 

kental dan gula basah pada musim 

giling 2016 yang masih menempel pada 

perpipaan di stasiun penguapan dan 

kristalisasi

2

Mengapa terdapat sisa kerak nira kental dan 

gula basah pada musim giling 2016 yang 

masih menempel pada perpipaan di stasiun 

penguapan dan kristalisasi

dimungkinkan pembersihan sisa-sisa 

gula yang menempel pada pipa-pipa 

akhir musim giling 2016 tidak tuntas

3

Mengapa pembersihan sisa-sisa gula yang 

menempel pada pipa-pipa akhir musim giling 

2016 tidak tuntas

dimungkinkan stock bahan pembersih 

pipa di PG Kremboong telah habis 

sebelum akhir musim giling 2016

4

Mengapa  stock bahan pembersih pipa di PG 

Kremboong telah habis sebelum akhir musim 

giling 2016

dimungkinkan  adanya kelebihan 

takaran pemakaian bahan pembersih 

kerak pada saat pembersihan pipa 

periode sebelumnya pada musim giling 

2016

5

Mengapa terjadi  kelebihan takaran 

pemakaian bahan pembersih kerak pada saat 

pembersihan pipa periode sebelumnya pada 

musim giling 2016

Kemungkinan timbangan bahan di Lab 

QA belum di kalibrasi untuk musim 

giling 2016

6
Mengapa timbangan bahan di Lab QA 

belum di kalibrasi untuk musim giling 2016

dimungkinkan petugas mengabaikan 

jadwal rutin kalibrasi alat ukur dan 

timbangan bahan
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 mengakibatkan  kesalahan penakaran bahan pembersih kerak pipa di stasiun 

 pemurnian dan  kristalisasi. 

 2. Analisis Peta kontrol (P-Chart) pada jenis Gula Basah 

  Tabel 4.5 Proporsi kerusakan gula basah PG Kremboong selama 17 hari giling  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : PG Kremboong, 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : PG Kremboong, 2017 

  Gambar 4.5.  P-Chart Gula Basah 

  Berdasarkan gambar 4.5 P-Chart untuk jenis kerusakan gula berada dalam 

batas pengendali atas dalam hal ini penurunan jumlah kerusakan gula basah sudah 

dapat diminimalkan dari pada awal musim giling tahun 2015 dan 2016 pada tetapi 

berdasarkan parameter warna (Icumsa) masih>300, kadar air >0,1% dan Besar 

jenis butir<0,8mm. 

 

 

Observasi 

hari ke

Gula 

Produk - 

Kuintal 

Gula Basah-

Kuintal
Proporsi Garis Tengah Dev. Standar

mi ni Di pi=Di/ni UCL LCL

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5) (6) (7) (8)

1 345,00        0,21             0,00006       0,000595 0,0054                          0,0263   -0,0060

2 1.000,00     1,40             0,00014       0,000595 0,0032                          0,0196   0,0006

3 1.200,00     1,80             0,00015       0,000595 0,0029                          0,0188   0,0015

4 1.510,00     8,20             0,00054       0,000595 0,0026                          0,0178   0,0024

5 1.110,00     9,40             0,00085       0,000595 0,0030                          0,0191   0,0011

6 1.515,00     13,60           0,00090       0,000595 0,0026                          0,0178   0,0024

7 1.565,00     12,30           0,00079       0,000595 0,0025                          0,0177   0,0025

8 1.050,00     14,20           0,00135       0,000595 0,0031                          0,0194   0,0009

9 1.665,00     13,90           0,00083       0,000595 0,0025                          0,0175   0,0028

10 1.524,60     12,00           0,00079       0,000595 0,0026                          0,0178   0,0024

11 1.563,20     9,30             0,00059       0,000595 0,0025                          0,0177   0,0025

12 1.541,00     9,70             0,00063       0,000595 0,0025                          0,0178   0,0025

13 1.546,50     7,40             0,00048       0,000595 0,0025                          0,0178   0,0025

14 1.535,60     7,10             0,00046       0,000595 0,0026                          0,0178   0,0025

15 1.510,00     8,60             0,00057       0,000595 0,0026                          0,0178   0,0024

16 1.480,00     8,30             0,00056       0,000595 0,0026                          0,0179   0,0023

17 1.508,70     6,40             0,00042       0,000595 0,0026                          0,0178   0,0024

Jumlah (∑) 23.169,60   143,81         0,01012       

Batas Pengendali

  =
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 3. Analisis Diagram Sebab Akibat pada kerusakan gula basah 

   

 Sumber : PG Kremboong, 2017 

 Gambar 4.6.  Fishbone diagram penyebab gula basah 

  Berdasarkan gambar 4.6 terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan 

 kerusakan gula produk jenis gula basah dengan warna diatas 300 IU faktor-

faktor dan sebab pendugaan sebagai berikut  : 

 

 Tabel 4. 7 sebab pendugaan fishbone diagram terjadinya gula basah 

 

 Sumber : PG Kremboong, 2017 

 

 

 

 

Apa yang menjadi 

penyebab munculnya gula 

basah pada proses 

produksi ?

Lingkungan Kerja

Bahan Baku

Manusia

Mesin 

Kelalaian petugas dalam 

perbaikan sistem otmatis pipa 

stasiun kristalisasi menuju 

HGF 

Nira kental dari stasiun 

penguapan memiliki nilai pol 

6% standarnya >8%

Terjadi kerusakan panel 

instrumen di pipa st. Kristalisasi 

menyebabkan sirine mati

Pemberian extra fooding yang 

berbeda antara Kary. Tetap dengan 

kary. PKWT pada saat shit malam

Area kerja stasiun centrifugal 

belum dilengkapi fasilitas K3

Kerusakan alat cooling fan pada 

stasiun puteran

Faktor yang 

diamati
masalah yang terjadi Sebab Pendugaan

Manusia

1. Kelalaian petugas dalam 

perbaikan sistem otomatis pipa 

stasiun kristalisasi menuju HGF 

jadwal perawatan peralatan di masing2 

stasiun kerja belum dipahami sepenuhnya 

oleh masing-masing operatot

1. Pemberian extra fooding yang 

berbeda antara Kary. Tetap 

dengan kary. PKWT pada saat 

shit malam

disebabkan dalam perjanjian kerja kary. 

PKWT tidak mendapatkan hak extra 

fooding dalam menjalankan tugas shift 

malam

2. Area kerja stasiun centrifugal 

belum dilengkapi fasilitas K3

tidak terdapat fasilitas tempat untuk 

meletakkan tabung pemadam api dan 

peralatan K3 yang lain

Bahan Baku

Nira kental dari stasiun penguapan 

memiliki nilai pol 6% standarnya 

>8%

tebu yang digiling terlalu lama antri di 

emplasment, sehingga kadar pol atau zat 

gula dalam tebu dari nira >8%

1. Terjadi kerusakan panel 

instrumen di pipa st. Kristalisasi 

menyebabkan sirine mati

Pihak Pabrik Gula tidak melakukan 

kontrak pekerjaan jasa dengan pihak III 

dalam perbaikan sistem instrumen

2. Kerusakan alat cooling fan pada 

stasiun puteran

terjadi kerusakan sistem elektrical 

sehingga berdampak pada kerusakan 

cooling fan pada stasiun puteran 

Mesin

Lingkungan kerja
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4. Analisis Diagram Pareto Gula basah 

  

  Berdasarkan gamber 4.7. faktor utama penyebab kerusakan gula basah terdapat 

pada faktor mesin 33,8% berakibat masuk ke dalam stasiun centrifugal dan 

menyebabkan putaran kecepatan HGF menjadi berat disebabkan gula basah yang 

membebani sistem puteran. 

5. Analisis 5 Why pada Gula Basah 

Tabel 4. 8 Dugaan penyebab terjadinya kerusakan gula basah di stasiun kristaliasi 

 

Sumber : PG Kremboong, 2017 

  Berdasarkan analisa 5 Why pada tabel 4.17 pendugaan terjadinya kerusakan produk 

gula kristal jenis gula basah disebabkan adanya permasalahan selisih pemberian 

premi antara karyawan tetap dan karyawan  

4.2.3. Analisis Kerusakan Gula Krikilan   

 1. Analisis Peta kontrol (P-Chart) pada jenis Gula Krikilan 

 

 

 

 

 

 

Co
un

t
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t

Faktor Penyebab
Count

15,4

Cum % 33,8 64,6 84,6 100,0

2,2 2,0 1,3 1,0

Percent 33,8 30,8 20,0

bahan bakuManusiaLingkungan kerjaMesin

7

6

5

4

3

2

1

0
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0

Faktor dominan penyebab kerusakan gula basah

No. Pertanyaan Mengapa Jawaban Kemungkinan

1

Mengapa kerusakan gula basah pada 17 hari  

musim giling 2017 meningkat dibanding 

tahun 2016

kemungkinan disebabkan terjadinnya 

kerusakan peralatan Pompa dan 

pengering di stasiun Centrifugal

2 Mengapa terjadi  kerusakan peralatan 

Pompa dan pengering di stasiun Centrifugal

Kemungkinan operator tidak 

melakukan pengecekan secara rinci 

pada asset stasiun pemurnian

3

Mengapa operator tidak melakukan 

pengecekan secara rinci pada asset stasiun 

pemurnian

kemungkian operator mengabaikan 

SOP perawatan peralatan  mesin di 

stasiun kristalisasi

4

Mengapa operator mengabaikan SOP 

perawatan peralatan  mesin di stasiun 

kristalisasi

Kemungkinan terjadinya perbedaan 

Premi pendapatan  antara karyawan 

tetap dengan karyawan kontrak 

(PKWT)
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  Tabel 4.9 Proporsi kerusakan gula Krikilan PG Kremboong selama 17 hari 

giling  

  
 Sumber : PG Kremboong, 2017 

   Pada tabel 4.9 didapatkan rata-rata proporsional cacat gula krikilan 

 selama 17 hari giling sebesar 0,06899 kuintal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PG Kremboong, 2017 

 Gambar 4.8. P-Chart Gula Krikilan 

  P-Chart untuk jenis kerusakan gula Krikilan selama 17 hari giling berada 

seluruh data berada dalam batas pengendali atas dalam hal ini penurunan jumlah 

kerusakan gula krikilan sudah dapat diminimalkan dari pada awal musim giling 

tahun 2015 dan 2016 pada tetapi berdasarkan parameter Besar jenis butir>1,2mm 

berbentuk gumpalan kerikil, dalam hal ini untuk kerusakan produk gula jenis gula 

krikilan belum sesuai dengan SNI 3140.3:2010.  

 

 

 

Observasi 

hari ke

Gula 

Produk - 

Kuintal 

Gula Krikilan-

Kuintal
Proporsi Garis Tengah Dev. Standar

mi ni Di pi=Di/ni UCL LCL

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5) (6) (7) (8)

1 345.00        0.49              0.00142       0.00406          0.01364                      0.110    0.028

2 1,000.00     0.47              0.00047       0.00406          0.00801                      0.093    0.045

3 1,200.00     9.40              0.00783       0.00406          0.00732                      0.091    0.047

4 1,510.00     7.50              0.00497       0.00406          0.00652                      0.089    0.049

5 1,110.00     2.00              0.00180       0.00406          0.00761                      0.092    0.046

6 1,515.00     4.10              0.00271       0.00406          0.00651                      0.089    0.049

7 1,565.00     10.40            0.00665       0.00406          0.00641                      0.088    0.050

8 1,050.00     9.30              0.00886       0.00406          0.00782                      0.092    0.046

9 1,665.00     9.70              0.00583       0.00406          0.00621                      0.088    0.050

10 1,524.60     8.70              0.00571       0.00406          0.00649                      0.088    0.050

11 1,563.20     6.80              0.00435       0.00406          0.00641                      0.088    0.050

12 1,541.00     4.20              0.00273       0.00406          0.00646                      0.088    0.050

13 1,546.50     3.90              0.00252       0.00406          0.00644                      0.088    0.050

14 1,535.60     6.70              0.00436       0.00406          0.00647                      0.088    0.050

15 1,510.00     5.90              0.00391       0.00406          0.00652                      0.089    0.049

16 1,480.00     4.10              0.00277       0.00406          0.00659                      0.089    0.049

17 1,508.70     3.20              0.00212       0.00406          0.00652                      0.089    0.049

Jumlah (∑) 23,169.60   96.86            0.06899       
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2 Analisis Diagram Sebab Akibat pada kerusakan gula Krikilan  

   

Sumber : PG Kremboong, 2017 

 Gambar 4.9. Fishbone diagram penyebab gula Krikilan 

  Berdasarkan gambar 4.9 terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan 

kerusakan gula produk jenis gula krikilan dengan besar jenis butir>1,2  

 Tabel 4.10 sebab pendugaan fishbone diagram terjadinya gula Krikilan 

 

 Sumber : PG Kremboong, 2017 

   Berdasarkan tabel 4.10 penyebab dominan terjadinya gula krikilan pada 17 

hari awal musim giling di PG Kremboong, pada analisis fishbone diagram  faktor 

dominan terjadi karena faktor mesin dan bahan baku, seperti faktor mesin 

dikarenakan umur teknis peralatan terjadi kerusakan elektromotor vibrating 

screen sehingga proses penyaringan gula kristal tidak dapat berjalan dengan baik,  

Apa yang menjadi 

penyebab munculnya gula 

krikilan pada proses 

produksi ?

Lingkungan kerja Bahan Baku

Mesin 

berdebuTerganggu oleh proses 

pengeringan ampas

Kristal gula kelebihan air pada 

proses puteran

Kerusakan motor 

vibrating screen sebelah 

timur 

Kekurangan bahan bakar 

ampas untuk ketel uap

Kerusakan pengaduk 

gula krikilan pada pan 

masak 

Ketel uap selatan 

berhenti karena ampas 

basah

Faktor yang diamati masalah yang terjadi Sebab Pendugaan

Lingkungan kerja
1. berdebu terganggu oleh proses 

pengeringan ampas

Debu berasal dari proses pengeringan ampas 

di bagase dryer,  dikarenakan posisi 

pengering ampas tebu berada di belakang 

stasiun centrifugal

1. Kristal gula kelebihan air pada 

proses puteran

terjadi kerusakan pada ketel uap yang 

menyebabkan elektromotor yang 

menggerakkan pompa air pendingin tidak 

berfungsi

2. Kekurangan bahan bakar ampas 

untuk ketel uap

Ampas tebu basah, dikarenakan tebu yang 

digiling terlalu lama menunggu antrian di 

emplasment

Kerusakan motor vibrating screen 

sebelah timur 

umur teknis elektromotor vibrating screen 

sudah waktunya investasi alat baru, 

dikarenakan sudah berumur 25 tahun

Kerusakan pengaduk gula krikilan pada 

pan masak 

stang pengaduk gula terjadi korosi di bagian 

gagang atas

Ketel uap selatan berhenti karena 

ampas basah

tebu yang digiling kondisi basah karena 

terkenan hujan di emplasment, sehingga tidak 

dapat dikeringkan di bagase drayer

Bahan Baku

Mesin
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3. Analisis Diagram Pareto Krikilan 

  Analisis penyebab terjadinya gula krikilan di Pabrik Gula Kremboong 

 berdasarkan analisis diagram pareto seperti pada gambar berikut : 

 
 Sumber : PG Kremboong, 2017 

 Gambar 4.10. Diagra pareto gula krikilan.  

  faktor utama penyebab kerusakan gula basah terdapat pada faktor mesin 50% 

berdasarkan analisis pada fishbone diagram terdapat dugaan kerusakan 

elektromotor vibrating screen. 

 

4. Analisis 5 Why pada Gula Krikilan 

Tabel 4.11 Dugaan penyebab terjadinya kerusakan gula Krikilan  

 
  Sumber : PG Kremboong, 2017 

  Berdasarkan analisa 5 Why pada tabel 4.11 pendugaan terjadinya kerusakan 

produk gula kristal jenis gula Krikilan disebabkan adanya program peningkatan 

kapasitas giling PG Kremboong dari kapasitas giling 2.300 ton perhari menjadi 

4.500 ton perhari, dengan adanya program tersebut PG Kremboong melakukan 

Co
un

t

Pe
rc

en
t

Faktor Penyebab
Count

50,0 83,0 100,0

50 33 17

Percent 50,0 33,0 17,0

Cum %

Lingkungan kerjaBahan BakuMesin
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Pareto Chart of Faktor Penyebab gula krikilan

No. Pertanyaan Mengapa Jawaban Kemungkinan

1

Mengapa terjadi kerusakan produk 

gula krikilan dengan warna gula >300 

IU pada proses produksi gula kristal di 

PG Kremboong pada 17 hari giling 

tahun 2017 ?

Kemungkinan terjadi kerusakan elekromotor 

pada vibrating screendi sebelah timur 

sehingga gula yang keluar berbentuk 

gumpalan krikilan dan kemungkinan terjadi 

kelebihan air pada proses pendinginan gula 

pada stasiun putaran sehingga warna gula 

>300 IU

2

Mengapa terjadi terjadi kerusakan 

elekromotor pada vibrating screen 

sebelah timur sehingga gula yang 

keluar berbentuk gumpalan krikilan ?

kemungkinan penggunaan elektromotor 

tersebut sudah melebihi umur teknis, 

sedangkan PG Kremboong belum melakukan 

investasi elektromotor pada tahun 2017

3

Mengapa penggunaan elektromotor 

tersebut sudah melebihi umur teknis, 

sedangkan PG Kremboong belum 

melakukan investasi elektromotor pada 

tahun 2017 ?

kemungkinan dana untuk pembelian 

elektromotor tersebut dialihkan untuk 

investasi 1 unit roll gilingan

4

Mengapa  dana untuk pembelian 

elektromotor tersebut dialihkan untuk 

investasi 1 unit roll gilingan

kemungkinan PG Kremboong akan 

melakukan peningkatan kapasitas giling tebu 

dari 2400 ton/hari menjadi 4500 ton/hari

5

Mengapa PG Kremboong akan 

melakukan peningkatan kapasitas 

giling tebu dari 2400 ton/hari menjadi 

4500 ton/hari ?

Kemungkinan pasokan bahan baku tebu 

untuk PG Kremboong bertambah dari 

penggunaan lahan milik perhutani di wilayah 

malang
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investasi 1 (satu) unit roll gilingan, dimana investasi tersebut dananya diambil dari 

rencana pembelian 1 (satu) unit elektromotor vibrating screen sebelah timur. 

Produk gula krikilan tersebut akan direproses melalui stasiun kristalisasi untuk 

mendapatkan warna gula <300 IU dan disaring ulang melalui vibrating screen 

sebelah barat untuk memperoleh kristal gula < 1,2 mm. 

5. Kesimpulan dan Saran 

 5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian kualitas produk gula 

kristal putih di Pabrik Gula Kremboong dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 1. Permasalahan terkait pengendalian kualitas gula kristal putih di Pabrik Gula 

 Kremboong adanya jenis kerusakan gula Scrap Sugar (SS), dengan 

 jumlah kerusakan gula sebesar 1.050 kilogram dari produk jadi 2.316 ton , faktor 

 dominan penyebab terjadinya gula Scrap Sugar (SS) adalah faktor manusia 

 terdapat kelalaian petugas dalam mejalankan SOP Kalibrasi timbangan  pada 

 musim  giling 2016. 

 2. Pengendalian kualitas gula kristal putih di Pabrik Gula Kremboong adanya 

 jenis kerusakan gula Basah, dengan  jumlah kerusakan gula sebesar 143,81 

 kuintal atau setara 14,38 ton dari produk jadi 2.316 ton, faktor dominan 

 penyebab terjadinya gula basah berdasarkan analisis diagram pareto dan 

 analisis 5 why faktor mesin menjadi paling dominan penyebab terjadinya gula 

 basah dimana terdapat kerusakan pada pompa pengering. 

 3. Pengendalian kualitas gula kristal putih di Pabrik Gula Kremboong 

 adanya jenis kerusakan gula Krikilan, dengan jumlah kerusakan gula 

 sebesar 96,86 kuintal atau setara 9,68 ton dari produk jadi 2.316 ton 

 selama 17 hari giling pada musim giling tahun 2017, faktor dominan 

 penyebab terjadinya gula krikilan berdasarkan analisis diagram pareto dan 

 analisis 5 why faktor mesin pendugaan terjadinya kerusakan produk gula 

 kristal jenis gula Krikilan. 

5.2. Saran  

  Berdasarkan kesimpulan dari penilitian ini dapat diberikan saran kepada Pabrik 

gula kremboong adalah sebagai berikut : 

 1. Pabrik gula kremboong khususnya bagian Quality Assurance supaya 

 menerapkan Total Quality Management (TQM). 

 2. PG Kremboong agar mengalokasikan dana untuk perbaikan elektromotor 

 vibrating screen sebelah timur pada musim giling 2017 untuk 

 meminimalisir cacat gula krikilan. 

 4.  Melakukan pengecekan dan perawatan sesuai Standar Operasional  Prosedur 

 (SOP) pada peralatan kerja . 
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