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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

CV. Anugerah Mulia Indobel berdiri pertama kali pada tahun 2005, 

yang sekarang menjadi PT. Anugerah Mulia Indobel. Cacaomania yang 

menjadi nama pertama mereka setelah Bapak Thierry dan Bapak Edward 

Picasauw bersedia menggantinya dengan nama Monggo. Nama Monggo 

dalam bahasa Jawa berarti “silahkan” dipilih untuk untuk mewakili budaya 

dari kota Yogyakarta yang sopan santun cocok untuk cokelat dengan kualitas 

baik, standar higenis yang tinggi dan keinginan untuk mempersembahkan 

kepada masyarakat Indonesia produk cokelat yang berkualitas dengan 

membuat Chocolate Monggo dikenal seperti sekarang ini: The Finest 

Chocolate Indonesia! 

Kata-kata tersebut dipilih sebagai dasar untuk membuktikan kualitas 

Chocolate Monggo di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari logo Chocolate 

Monggo sendiri. Logo merupakan sebuah simbol yang mewakili semangat 

dan keberadaan suatu lembaga atau institusi. Chocolate Monggo memiliki 

logo yang mencerminkan khas Indonesia yang hendak dikembangkan dalam 

organisasinya. Gambar logo Chocolate Monggo dapat dilihat pada 

Lampiran1. 
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1. Visi dan Misi 

Perusahaan harus mempunyai nilai-nilai dan semangat yang berkaitan 

dengan apa yang telah mereka capai. Merujuk pada sejarah kehadirannya yang 

berkaitan dengan kualitas cokelat yang disajikan PT. Anugerah Mulia Indobel 

mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:  

a. Visi 

Membangun dan mengembangkan Chocolate Monggo menjadi 

perusahaan cokelat terkemuka di Indonesia. 

b. Misi  

1) Misi Spiritual 

Untuk membagi kesenangan menikmati cokelat yang sebenarnya 

kepada semua orang di Indonesia dan Negara-negara Asian lainnya. 

2) Misi Bisnis 

Hanya menggunakan bahan baku kualitas terbaik dengan 100% cocoa 

butter dan kadar kakao yang tinggi dan menghindari bahan pengawet 

buatan untuk mencapai The Finest Indonesian Chocolate. 

2. Produk 

Chocolate Monggo yang dihadirkan PT. Anugerah Mulia Indobel 

sebagai cokelat dengan kualitas terbaik ada dalam bermacam-macam variasi, 

baik dari segi kadar kakao, rasa, packaging, souvenir, special events 
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(Valentine, Paskah, Idul Fitri, Natal, dan Imlek), pesanan khusus (pernikahan 

dan ulang tahun). Berikut adalah produk Chocolate Monggo dengan gambar 

yang tertera pada Lampiran 2: 

a. 40g bars yang memiliki variasi rasa Strawberry, Praline, Dark, 

Caramello, Manggo, Durian, Milk, Marzipan, White, dan Kurma. 

b. 80g tablet memiliki varian Dark 58%, Dark 69%, Macadamia, Red Chili, 

Orange Peel, Jahe, Manggo, Milk, dan Cocoa Nibs. 

3. Tenaga Kerja dan Standar Pendidikan 

Jumlah tenaga kerja yang ada di PT. Anugerah Mulia Indobel ada 130 

orang yang terbagi ke dalam masing-masing departemen yaitu Finance, 

Research & Development, Quality Control, Marketing, Human Resource,  dan 

Logistic Office. Standar pendidikan yang ada pada tenaga kerja PT. Anugerah 

Mulia Indobel bervariasi dari SMA/SMK, D3, S1, dan S2. 

4. Struktur Organisasi 

PT. Anugerah Mulia Indobel memiliki struktur organisasi yang 

ditetapkan pada tahun 2005, tampak bahwa relasi antar manajemen dengan 

departemen-departemen sangat terkait. Gambar struktur organisasi PT. 

Anugerah Indobel dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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5. Lokasi 

PT. Anugerah Mulia Indobel berada di Jl. Dalem KG III/ 978 RT 043 

RW 10 Kel. Purnayan Kotagede, Yogyakarta. Lokasi ini sangat strategis 

dengan pasar dan tempat wisata yaitu Makam Raja-Raja Mataram dan pusat 

kerajinan perak Kotagede, Yogyakarta. Berdasarkan peta yang telah dibuat 

terlihat arah menuju PT. Anugerah Mulia Indobel dan showroom Chocolate 

Monggo dari Ringroad Selatan. Gambar tertera pada lampiran 4 

B. Hasil Penelitian 

1. Pengendalian Kualitas Bahan Baku 

 Pengendalian kualitas bahan baku PT. Anugerah Mulia Indobel 

dilakukan saat biji kakao yang diantarkan supplier masuk ke pabrik, yaitu 

dengan memperhatikan berat biji kakao, bentuk biji kakao, kadar air, 

ukuran biji, dan beberapa karakteristik lain yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. Proses ini dinamakan proses sortasi apabila biji kakao yang 

diterima tidak sesuai dengan standar yang ada maka akan di reject oleh 

pihak Quality Control Departement yang melakukan inspeksi terhadap biji 

kakao yang baik. Adapun standar mutu yang diberlakukan oleh PT. 

Anugerah Mulia Indobel untuk mensortir kualitas biji kakao yang baik 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Mutu Inbound Biji Kakao 

Fraksi Standar Biji Kakao Kriteria 

F1 Kadar air biji kakao 6 – 7 % 

F2 

Berat biji kakao 
1,0 – 1,2 g atau 

setara 85 - 100 

biji/100g 

F3 Kadar biji kakao berjamur 2 – 4 % 

F4 Kadar biji kakao berserangga 1 – 2 % 

F5 Kadar benda asing/kotoran 1,5 – 3 % 

F6 Kadar biji kakao berkecambah 2 – 3 % 

  Sumber: Catatan PT. Anugerah Mulia Indobel 

 

a. Membuat Peta Kendali p 

 Data yang bersifat atribut dapat diukur dengan menggunakan peta 

kendali p (peta kendali proporsi kerusakan) sebagai alat pengendalian 

kualitasnya. Data atribut yang diperoleh dijadikan pengamatan tidak tetap 

dan produk yang mengalami kerusakan (misdruk) tersebut tidak dapat 

diperbaiki lagi sehingga harus di reject dengan cara dilebur atau didaur-

ulang. Adapun langkah-langkah membuat peta kendali p sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Persentase Kerusakan Inbound Biji Kakao Januari 2017 

 

Day 

Total 

Inbound 

(kg) 

Jenis Kerusakan (kg) 
Total 

Defect 

Presentase 

Kerusakan F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 237 1.42  2.13  3.08  1.66  3.32  2.61  14.22  0.04  

2 215 1.29  1.94  2.80  1.51  3.01  2.37  12.90  0.03  

3 231 1.39  2.08  3.00  1.62  3.23  2.54  13.86  0.03  

4 157 0.94  1.41  2.04  1.10  2.20  1.73  9.42  0.02  

5 286 1.72  2.57  3.72  2.00  4.00  3.15  17.16  0.04  

6 225 1.35  2.03  2.93  1.58  3.15  2.48  13.50  0.03  

7 220 1.32  1.98  2.86  1.54  3.08  2.42  13.20  0.03  

8 247 1.48  2.22  3.21  1.73  3.46  2.72  14.82  0.04  

9 243 1.46  2.19  3.16  1.70  3.40  2.67  14.58  0.04  

10 239 1.43  2.15  3.11  1.67  3.35  2.63  14.34  0.04  

11 245 1.47  2.21  3.19  1.72  3.43  2.70  14.70  0.04  

12 221 1.33  1.99  2.87  1.55  3.09  2.43  13.26  0.03  

13 258 1.55  2.32  3.35  1.81  3.61  2.84  15.48  0.04  

14 239 1.43  2.15  3.11  1.67  3.35  2.63  14.34  0.04  

15 240 1.44  2.16  3.12  1.68  3.36  2.64  14.40  0.04  

16 255 1.53  2.30  3.32  1.79  3.57  2.81  15.30  0.04  

17 264 1.58  2.38  3.43  1.85  3.70  2.90  15.84  0.04  

18 255 1.53  2.30  3.32  1.79  3.57  2.81  15.30  0.04  

19 240 1.44  2.16  3.12  1.68  3.36  2.64  14.40  0.04  

20 248 1.49  2.23  3.22  1.74  3.47  2.73  14.88  0.04  

21 250 1.50  2.25  3.25  1.75  3.50  2.75  15.00  0.04  

22 269 1.61  2.42  3.50  1.88  3.77  2.96  16.14  0.04  

23 346 2.08  3.11  4.50  2.42  4.84  3.81  20.76  0.05  

24 335 2.01  3.02  4.36  2.35  4.69  3.69  20.10  0.05  

25 349 2.09  3.14  4.54  2.44  4.89  3.84  20.94  0.05  

26 350 2.10  3.15  4.55  2.45  4.90  3.85  21.00  0.05  

27 385 2.31  3.47  5.01  2.70  5.39  4.24  23.10  0.06  

28 394 2.36  3.55  5.12  2.76  5.52  4.33  23.64  0.06  

29 390 2.34  3.51  5.07  2.73  5.46  4.29  23.40  0.06  

30 347 2.08  3.12  4.51  2.43  4.86  3.82  20.82  0.05  

31 359 2.15  3.23  4.67  2.51  5.03  3.95  21.54  0.05  

Total 8539 51.23  76.85  111.01  59.77  119.55  93.93  512.34  1.28  

 

Sumber: Lampiran 5 
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Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan p chart Inbound Biji Kakao 

Bulan Januari 2017 

 

  

S

Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 6. 

 Berdasarkan analisis tabel 4.3 dapat diketahui dengan menggunakan 3 

sigma limit menghasilkan nilai UCL= 0,0722 nilai CL= 0,0419 dan nilai 

LCL = 0,0116. 

 Gambar di bawah ini menunjukan peta kendali p dengan 

menggunakan 3 sigma limit. Berikut ini gambar dari peta kendali p: 

 
Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 6. 

Gambar 4.1 

Peta Kendali p (p-chart) Inbound Biji Kakao 

Bulan Januari 2017 

 

3 Sigma (99,73 %) 

Total Defects 512.34 

UCL (Upper Limit Control) 0,0722 

CL (Central Line) 0,0419 

LCL (Lower Control Limit) 0.0116 
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 Berdasarkan analisis pada Gambar 4.1 peta kendali p inbound biji 

kakao PT. Anugerah Mulia Indobel pada bulan Januari 2017 di atas dapat 

diketahui dari 31 titik yang tersebar di atas masih berada dalam batas 

kendali dan tidak ada titik yang berada di luar batas kendali, Hal ini 

menunjukkan bahwa inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia Indobel 

pada bulan Januari 2017 masih berada dalam batas kendali. 

b. Analisis Diagram Pareto 

 Informasi mengenai jenis kerusakan produk yang terjadi kemudian 

dibuat diagram Pareto untuk mengidentifikasi, mengurutkan dan 

menyisihkan kerusakan secara permanen. Diagram ini berguna untuk 

mengetahui jenis cacat yang paling dominan atau terbesar pada hasil 

inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia Indobel. Setelah itu dapat dilihat 

jenis-jenis kerusakan yang sering terjadi pada proses inbound, data 

tersebut didapatkan dari catatan inbound bahan baku pada bulan Januari 

2017. Kemudian dari hasil sortasi biji kakao yang tidak sesuai dengan 

standar mutu perusahaan diketahui jumlah dan persentase jenis kerusakan 

dari yang terbesar sampai kerusakan yang terkecil, berikut data dan 

ringkasannya ada pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Jenis Kerusakan Inbound Biji Kakao 

Bulan Januari 2017 

No 
Jenis 

Kerusakan 

Jumlah 

Kerusakan 

Sortir 

Jumlah 
Persentase 

Persentase 

Kumulatif 

1 F1 51.23 (F5) 119.55  23.33% 23.33% 

2 F2 76.85 (F3) 111.01 21.67% 45.00% 

3 F3 111.01 (F6)   93.93 18.33% 63.33% 

4 F4 59.77 (F2)   76.85 15.00% 78.33% 

5 F5 119.55 (F4)   59.77 11.67% 90.00% 

6 F6 93.93 (F1)   51.23 10.00% 100.00% 

Total 512.34       

  Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 7 

 Berdasarkan tabel 4.4 maka akan disusun sebuah diagram Pareto untuk 

mengidentifikasi mengidentifikasi, mengurutkan dan menyisihkan kerusakan 

secara permanen, sebagai berikut: 

         

Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 7 

 

Gambar 4.2 

Diagram Pareto Inbound Biji Kakao 

Bulan Januari 2017 
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 Berdasarkan Gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa kerusakan 

yang terjadi pada Inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia Indobel pada 

bulan Januari 2017 yang tertinggi adalah F5 (kadar benda asing/kotoran) 

dengan persentase 23,33% dan F3 (biji kakao berjamur) 21,67%. 

Selebihnya kerusakan yang terjadi pada F6 (biji kakao berkecambah) 

18,33%, F2 (berat biji kakao) 15,00%, F4 (biji kakao berserangga) 

11,67%, dan F1 (kadar air) 10,00%. Maka PT. Anugerah Mulia Indobel 

dapat melakukan perbaikan dengan memfokuskan kerusakan terbesar 

terhadap Inbound biji kakao bulan Januari 2017 pada F5 (kadar benda 

asing/kotoran) dan F3 (biji kakao berjamur). 

c. Analisis Diagram Sebab Akibat/ Fishbone 

 Penyebab masalah yang potensial terjadi pada saat penerimaan biji 

kakao maka dilakukan analisis diagram sebab akibat/ Fishbone diagram 

untuk menunjukan ada beberapa masalah yang potensial yang sering 

terdapat dalam masalah penerimaan bahan baku Chocolate Monggo.  

Setelah melakukan wawancara dengan Quality Control Departement dan 

Production Departement PT. Anugerah Mulia Indobel sebagai pihak yang 

bertanggung jawab terhadap produksi dan pengendalian kualitas yang 

mengawasi masuknya bahan baku. Hasil wawancara ini sebagai dasar 

untuk menentukan penyebab beberapa masalah yang potensial dalam 

penerimaan bahan baku biji kakao yang dialami PT, Anugerah Mulia 
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Indobel, hal ini disebebkan oleh beberapa faktor yaitu manusia, metode, 

lingkungan, dan penyimpanan/ storage. 

 

 

 Kecurangan Berjamur 

 

       

      Usia waktu panen Curah hujan tinggi 

 

 Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 9 

Gambar 4.3 

Diagram Sebab Akibat/ Fishbone Inbound Biji Kakao 

 Penjelasan pada Gambar 4.3 di atas mengenai analisis masalah dan 

penyebab yang potensial dengan menggunakan diagram sebab akibat 

terhadap terjadinya penyimpangan masuknya biji kakao akan dijelaskan 

seperti berikut: 

1) Sebab akibat potensial yang terjadi pada biji kakao yang berdasarkan 

faktor manusia karena sebagian besar supplier sering melakukan 

kecurangan yang mencampurkan kerikil/ kotoran yang bisa 

mempengaruhi berat guna mendapatkan keuntungan. 

2) Sebab akibat potensial yang terjadi pada biji kakao yang berdasarkan 

faktor metode karena usia panen biji kakao yang ideal adalah 5,5 – 6 

Storage 

Lingkungan Metode 

Manusia 

Biji   

Kakao 
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bulan untuk di panen sehingga biji kakao tidak gampang membusuk 

diruang penyimpanan dan aroma biji kakao masih begitu kuat. 

3) Sebab akibat potensial yang terjadi pada biji kakao yang berdasarkan 

faktor storage/ ruang penyimpanan harus terjaga suhunya agar biji 

kakao terhindar jamur yang dapat mengurangi kualitas dari biji kakao 

ketika di olah. 

4) Sebab akibat potensial yang terjadi pada biji kakao yang berdasarkan 

faktor cuaca ketika curah hujan yang tinggi proses penjemuran biji 

kakao begitu sulit dilakukan karena sulitnya mendapat sinar matahari, 

sehingga kadar air dalam biji kakao tidak sesuai standar yang sudah 

ditentukan perusahaan. 

2. Proses Produksi 

 PT. Anugerah Mulia Indobel dalam mengolah biji kakao menjadi 

cokelat utuh secara umum proses produksi dilakukan oleh mesin. Setelah 

dilakukan sortasi dalam memilih biji kakao dengan standar perusahaan, 

maka proses selanjutnya adalah pembuatan pasta cokelat/ cocoa liquor, 

bubuk cokelat/ cocoa powder, dan lemak cokelat/ cocoa butter untuk 

menghasilkan produk Chocolate Monggo. 

 Tahapan utama dalam pembuatan Chocolate Monggo adalah proses 

penyangraiaan/ roasting dan penggilingan/ grinders. Setelelah biji kakao 

di sortasi, biji kakao yang sesuai standar perusahaan akan masuk ke mesin 

roasting. Biji kakao yang akan diolah menjadi cokelat membutuhkan 
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proses sangrai yang lebih intensif dibandingkan dengan biji kakao yang 

akan dijadikan bubuk cokelat dan lemak cokelat. Apapun proses 

penyangraian yang dipilih tidak boleh menghanguskan kulit biji cokelat 

karena akan merusak flavor. 

 Setelah mendapatkan pasta cokelat/ cocoa liquor maka sebagian lemak 

cokelat di dalam pasta cokelat harus dikeluarkan dengan mengepress pasta 

menggunakan mesin press. Lemak cokelat panas dilewatkan ke filter press 

untuk memisahkan dari kotoran yang mungkin terbawa, selanjutnya 

dicetak dan didinginkan. Bungkil biji hasil dari pengepressan dihaluskan 

dengan menggunakan alat penghalus (breaker) yang menghasilkan bubuk 

cokelat. 

 Tahapan selanjutnya setelah mengolah biji kakao menjadi pasta 

cokelat, bubuk cokelat, dan lemak cokelat. Untuk mendapatkan cokelat 

utuh semua bahan yang didapatkan dari proses sebelumnya masuk 

kedalam mesin mixer bersamaan dengan bahan pelengkap lainnya, 

sehingga dihasilkan pasta cokelat yang kental. Melalui mesin refining 

pasta cokelat yang kental akan diolah menjadi lebih lembut dengan tekstur 

yang halus. Proses penghalusan/ counching adalah proses pencampuran 

untuk menghasilkan cokelat dengan flavor yang lebih halus. Tahapan 

terakhir adalah pencetakan/ moulding, pada tahapan ini suhu dalam 

melakukan pendinginan cokelat sangat perlu di perhatikan agar 

mendapatkan kualitas cokelat yang maksimal. 
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Sumber: http://bbihp.kemenperin.go.id 

Gambar 4.4 

Ilustrasi Proses Produksi Chocolate Monggo 

 

 Ilustrasi di atas menunjukan bahwa proses produksi Chocolate 

Monggo PT. Anugerah Mulia Inobel secara umum dilakukan oleh mesin, dan 

manusia pada proses ini sebagai pengawas jalannya proses produksi yang 

berlangsung. Adapun standar mutu proses produksi PT. Anugerah Mulia 

Indobel dalam mengolah biji kakao sampai menjadi cokelat utuh dapat dilihat 

pada tabel 4.5 berikut: 

 

 

 

 

http://bbihp.kemenperin.go.id/
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Tabel 4.5 

Standar Mutu Proses Produksi PT. Anugerah Mulia Indobel 

No.  Standar Mutu Proses Produksi  

1 
Proses penyangraian dilakukan pada suhu maksimal 150

o
C, selama 10-35 

menit sampai kadar air biji kakao turun menjadi 2%.  

2 Proses pengepressan dengan tekanan 400-500 bar dengan suhu 90-100
o
C. 

3 
Kadar lemak cokelat berkisar antara 10-22% dan terbebas dari kotoran/ benda 

asing. 

4 Proses penghalusan/ conching dilakukan pada suhu 80
o
C selama 24-96 jam. 

5 

Pendinginan dan pemanasan suhu cokelat dilakukan bertahap dari suhu 50
o
C 

menjadi 18
o
C dalam waktu 10 menit dan kemudian dinaikan menjadi 29-31

o
C 

selama 5 menit. 

6 
Proses molding/ pencetakan untuk memadatkan cokelat dan cokelat 

dikeluarkan dari cetakan setelah suhu mencapai 10
o
C. 

7 Kristal lemak cokelat halus dan permukaan yang mengkilap. 

          Sumber: Catatan PT. Anugerah Mulia Indobel 

a. Analisis Diagram Sebab Akibat/ Fishbone 

 Mengidentifikasi kerusakan potensial yang didapatkan dari hasil 

wawancara dengan Production Department dan Quality Control 

Departement PT. Anugerah Mulia Indobel pada proses pembuatan pasta 

cokelat/ cocoa liquor, bubuk cokelat/ cocoa powder, dan lemak cokelat/ 

cocoa butter  sampai dengan cokelat utuh dimana terjadi penyimpangan 

terhadap standar mutu produksi produk Chocolate Monggo yang 

dihasilkan tidak sesuai. Hasil wawancara permasalahan pada proses 

produksi Choholate Monggo tentang mengapa masih banyaknya 

penyimpangan yang terjadi pada proses produksi, hal ini dikarenakan oleh 

beberapa faktor yaitu metode, bahan baku, lingkungan, dan mesin. 
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 Pengawasaan Kondisi mesin  

      kurang maksimal press tidak stabil 

 

       

       

  Perlakuan pada proses 

 molding Lemak cokelat 

  kotor 

 Suhu cepat berubah  

 

Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 11 

Gambar 4.5 

Diagram Sebab Akibat Kerusakan Produksi Chocolate Monggo 

 

 Keterangan pada gambar 4.5di atas mengenai analisis masalah yang 

potensial dengan menggunakan diagram sebab akibat terjadinya kerusakan 

pada produksi Chocolate Monggo dijelaskan di bawah ini: 

1) Adapun permasalahan potensial dikarenakan faktor metode adalah: 

a) Perlakuan pada proses molding/ pencetakan seperti lamanya 

waktu pengangkatan cokelat akan menyebabkan kondisi 

cokelat mengeras, ini menyebabkan cokelat yang mengeras 

tidak dapat dikeluarkan dari alat pencetak/ molding dan cokelat 

perlu harus dipanaskan dan kembali ke proses mixer. 

Mesin 

Bahan Baku Metode 

Manusia 

Kerusakan 

Produksi 

Chocolate 

Monggo 
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b) Setelah cokelat di cetak suhu cokelat harus tetap di jaga agar 

cokelat tidak mudah mencair/ meleleh dikarenakan suhu yang 

terlalu panas. Jika sudah terlanjur meleleh maka hasil cetakan 

cokelat akan diolah kembali ke proses mixer sebelum masuk ke 

proses molding. 

2) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan dikearenakan faktor 

mesin adalah kondisi mesin press yang kurang maksimal sehingga 

menghasilkan lemak cokelat yang kurang bersih dan harus 

dilakukan terus menerus sampai lemak cokelat bersih tanpa ada 

benda asing/kotoran. Lemak cokelat berfungsi untuk mengatur 

kelembutan cokelat dengan cita rasa yang khas. 

3) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan dikarenakan faktor 

bahan baku yaitu jika lemak cokelat tidak tersaring dengan baik 

maka kualitas pasta cokelat akan buruk seperti banyaknya partikel-

partikel/ kotoran yang akan menganggu wujud cokelat. Sebaliknya 

jika lemak cokelat bersih maka pasta cokelat yang sudah tercampur 

dengan semua bahan baku yang ada maka permukaan cokelat akan 

halus dan mengkilap. 

4) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan dikarenakan faktor 

manusia yaitu minimnya pengawasan mulai dari proses sangrai 

sampai dengan molding sangat berperan dalam menghasilkan 

cokelat yang ideal dan sesuai mutu perusahaan. Contohnya 



60 
 

 

 
 

permukan cokelat masih kasar dan terlihat partikel asing di 

permukaan cokelat.  

3. Produk Akhir/ Packaging 

 Pengendalian kualitas pada tahap akhir atau packaging dilakukan setelah 

proses produksi Chocolate Monggo masuk dalam syarat mutu cokelat PT. 

Anugerah Mulia Indobel dan siap untuk dijual. Proses pengendalian kualitas 

produk akhir/ packaging dengan cara dilakukan pengambilan sampel setiap 

hari. Adapun standar kualitas pada produk akhir/ packaging Chocolate 

Monggo sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Standar Mutu Packaging PT. Anugerah Mulia Indobel 

No Standar Mutu Packaging Chocolate Monggo Defect 

1 
Kertas aluminium foil menutupi seluruh permukaan cokelat 

tanpa lubang, kusut, dan rusak. 
A 

2 Lipatan kertas pembungkus sesuai pola. B 

3 Proses pengeleman rapi dan kuat. C 

Sumber: Catatan PT. Anugerah Mulia Indobel 

Keterangan: Defect ketika tidak sesuai dengan standar mutu  
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a. Membuat Peta Kendali p 

 Menganalisis data atribut digunakan peta kendali p (p-chart) sebagai 

alat untuk menganalisis pengendalian kualitas yang bersifat atribut, serta 

data yang diperoleh dijadikan pengamatan tidak tetap dan produk yang 

mengalami kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi sehingga harus 

di reject dengan cara di lebur atau di daur ulang. Adapun langkah-langkah 

untuk membuat peta kendali p (p-chart) sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Pemeriksaan Packaging Chocolate Monggo 

6  – 11 Febuari 2017 

Hari Shift Sampel 
Defect 

A 

Defect 

B 

Defect 

C 

Total 

Defects 

Persentase 

Kerusakan 

Senin 

1 40 1 2 2 5 12.50% 

2 40 3 1 2 6 15.00% 

3 40 1 3 0 4 10.00% 

Selasa 

1 40 2 0 2 4 10.00% 

2 40 3 3 2 8 20.00% 

3 40 3 3 1 7 17.50% 

Rabu 

1 40 2 1 2 5 12.50% 

2 40 1 2 1 4 10.00% 

3 40 2 0 2 4 10.00% 

Kamis 

1 40 1 2 3 6 15.00% 

2 40 3 1 1 5 12.50% 

3 40 2 3 0 5 12.50% 

Jum'at 

1 40 3 0 0 3 7.50% 

2 40 1 3 3 7 17.50% 

3 40 1 0 3 4 10.00% 

Sabtu 
1 40 1 2 0 3 7.50% 

2 40 2 2 2 6 15.00% 
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3 40 1 1 1 3 7.50% 

Total   720 33 29 27 89 12.36% 

Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 12 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan p-chart Pemeriksaan Packaging Chocolate Monggo  

6  – 11 Febuari 2017 

3 Sigma (99,73 %) 

Total Defects 89 

UCL (Upper Limit Control) 0.27 

CL (Central Line) 0,12 

LCL (Lower Control Limit 0 

            Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 13 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui dengan menggunakan 3 sigma limit 

dapat diketahui nila UCL = 0.27, nilai CL = 0.12, dan nilan LCL = 0.00. 

 Gambar di bawah ini menunjukan peta kendali p (p-chart) dalam 

menggunakan 3 sigma limit. Berikut ini merupakan gambar dari p-chart (peta 

kendali p) : 

 
Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 13 
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Gambar 4.6 

Peta Kendali p (p-chart) Pemeriksaan Packaging Chocolate Monggo  

6  – 11 Febuari 2017 

 

  

 Berdasarkan analisis peta kendali p (p-chart) pada gambar 4.6 

pemeriksaan packaging PT. Anugerah Mulia Indobel pada 6 -11 Febuari 

2017 dapat diketahui dari 18 titik yang tersebar di atas masih berada 

dalam batas kendali dan tidak ada titik yang berada di luar batas kendali. 

Hal ini menunjukan packaging PT. Anugerah Mulia Indobel pada 6 -11 

Febuari 2017 masih berada dalam batas kendali perusahaan. 

b. Analisis Diagram Pareto 

 Informasi mengenai jenis kerusakan produk yang terjadi kemudian 

dibuat diagram Pareto untuk mengidentifikasi, mengurutkan dan 

menyisihkan kerusakan secara permanen. Diagram ini berguna untuk 

mengetahui jenis cacat yang paling dominan atau terbesar pada hasil 

pemeriksaan packaging Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel. 

Setelah itu dapat dilihat jenis-jenis kerusakan yang sering terjadi pada 

proses packaging, data tersebut didapatkan dari hasil pengamatan 

packaging pada 6 -11 Febuari 2017. Kemudian dari hasil pengamatan 

packaging Chocolate Monggo yang tidak sesuai dengan standar mutu 

perusahaan diketahui jumlah dan persentase jenis kerusakan dari yang 
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terbesar sampi kerusakan yang terkecil, berikut data dan ringkasannya ada 

pada tabel 4.9. 

 

 

Tabel 4.9 

Jenis Kerusakan Packaging Chocolate Monggo  

6 – 11 Febuari 2017 

No Defect 
Jumlah 

Kerusakan 
Persentase 

Persentase 

Kumulatif 

1 Defect A 33 37.08% 37.08% 

2 Defect B 29 32.58% 69.66% 

3 Defect C 27 30.34% 100.00% 

Total 89     

Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 14 

 Berdasarkan tabel 4.9 maka akan disusun sebuah diagram Pareto untuk 

mengidentifikasi mengidentifikasi, mengurutkan dan menyisihkan 

kerusakan secara permanen, sebagai berikut: 
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Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 14 

Gambar 4.7 

Diagram Pareto Packaging Chocolate Monggo 

6 – 11 Febuari 2017 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas dapat diketahui bahwa kerusakan yang 

terjadi pada packaging Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel 

pada 6 – 11 Febuari 2017 yang tertinggi adalah Defect A (kertas 

aluminium foil rusak dan tidak menutupi seluruh permukaan cokelat) 

dengan persentase 37.08%,  Defect B  (lipatan pembungkus cokelat rusak 

dan tidak seusai pola) dengan persentase 32.58%, dan Defect C (lem tidak 

merekat dengan baik) dengan persentase 30.34%. Maka PT. Anugerah 

Mulia Indobel dapat melakukan perbaikan dengan memfokuskan 

kerusakan terbesar terhadap packaging Chocolate Monggo 6 – 11 Febuari 

2017 pada Defect A. 
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c. Analisis Diagram Sebab Akibat/ Fishbone 

 Mengidentifikasi penyebab/ masalah potensial yang terjadi pada 

proses packaging Choocolate Monggo dimana terjadi penyimpangan dan 

produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ada, maka 

dilakukan analisis menggunakan diagram Fishbone. Diagram ini 

menunjukan ada beberapa penyebab potensial kerusakan yang terjadi pada 

proses packaging Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel. 

 Hasil wawancara dengan Quality Control Departement sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas kegiatan proses packaging akan menjadi 

dasar dan pendukung analisis diagram sebab akibat. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut diketahui ada beberapa faktor kuat yang 

mempengaruhi kerusakan pada packaging yaitu, metode, manusia, bahan 

baku, dan lingkungan. Berikut gambar analisis diagram sebeb akibat 

terjadinya kerusakan pada packaging Chocolate Monggo. 

 

 

 

  Pelipatan kertas                    Penyimpanan kurang                

       tidak  seusai pola baik 

 

       

       

   

                                                Spesifikasi tidak   

Lingkungan Metode 

Kerusakan 

Packaging 

Chocolate 

Monggo 
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  Keterampilan/ Skill sesuai standar 

  

   

 

              Sumber: Data diolah, 2017. Lampiran 16 

Gambar 4.8 

Analisis Diagram Sebab Akibat Kerusakan Packaging Chocolate Monggo 

6 – 11 Febuari 2017 

 

 Keterangan Gambar 4.8 di atas mengenai analisis masalah 

penyebab/potensial dengan menggunakan diagram sebab akibat terjadinya 

penyimpangan terhadap packaging Chocolate Monggo akan dijabarkan 

sebagai berikut ini: 

1) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan packaging Chocolate 

Monggo pada faktor manusia adalah keterampilan/ skill pada tenaga 

kerja sangat penting dalam hal ini, karena pada proses ini tidak 

menggunakan mesin melainkan tenaga kerja manusia untuk 

melakukan pengemasan produk Chocolate Monggo. 

2) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan packaging Chocolate 

Monggo pada faktor metode adalah pelipatan kertas aluminium foil 

dan kertas pembugkus tidak sesuai pola yang sudah ditentukan. Hal ini 

mempengaruhi bentuk fisik kemasan, sehingga kemasan tidak terlihat 

seperti yang sudah ditentukan.  

3) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan packaging Chocolate 

Monggo pada faktor bahan baku dikarenakan masih adanya supplier 

Bahan Baku Manusia 
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yang berbuat curang demi mendapatkan keuntungan lebih dengan cara 

menurunkan kualitas kertas aluminium foil dan kertas pembungkus. 

Penurunan kualitas ini membuat kertas akan gampang rusak dan tidak 

layak untuk digunakan sebagai bahan baku packaging Chocolate 

Monggo. 

4) Penyebab potensial terjadinya penyimpangan packaging Chocolate 

Monggo pada faktor lingkung adalah penyimpanan yang kurang 

memadai akan meyebabkan kerusakan pada kertas pembungkus yang 

rentan terhadap kelembapan lingkungan, karena cokelat pada dasarnya 

harus di simpan dengan suhu dingin yang dominan lembab.  
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C. Pembahasan  

 Selama ini diketahui PT. Anugerah Mulia Indobel melakukan 

pengendalian kualitas pada penerimaan bahan baku, proses produksi dan 

produk akhir hanya menggunakan lembar pemeriksaan/ check sheet, hal ini 

tentunya kurang spesifik karena tidak dapat mengidentifikasi jenis kerusakan  

dan faktor-faktor penyebab kerusakan produk. Berdasarlan hasil analisis 

pengendalian kualitas statistik yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bahan Baku 

a. Hasil analisis quality control dengan peta kendali p (p chart) 

menggunakan PQM For Windows Versi 4. 

 PT. Anugerah Mulia Indobel melakukan pengendalian kualitas 

Inbound biji kakao pada bulan Januari 2017 dapat diketahui ada 31 

titik yang tersebar dengan total defects 512.34 kg sudah berada 

didalam batas kendali dan tidak ada titik yang berada di luar batas 

kendali/ UCL. Hal ini menunjukan Inbound biji kakao PT. Anugerah 

Mulia Indobel pada bulan Januari 2017 masih berada dalam batas 

kendali. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Heizer & Render (2015) dalam bukunya menyatakan ketika rata-rata 

sampel jatuh diantara batas kendali atas/ UCL dan batas kendali 

bawah/ LCL maka proses tersebut dikatakan berada dalam kendali. 

Jika tidak, maka proses itu berada di luar kendali atau tidak sesuai. 
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 Hasil penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nasrul Qomarus (2015). Nasrul Qomarus (2015) 

menyatakan pelaksanaan pengendalian perusahaan yang ada diantara 

batas kendali atas dan batas kendali bawah masih dalam kendali 

perusahaan dan dilakukan dengan baik, namun kerusakan yang masih 

terlalu banyak menunjukan proses pengawasan tidak berjalan sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

b. Analisis Diagram Pareto 

 Analisis yang dilakukan dengan diagram Pareto diketahhui hasil 

kerusakan yang paling dominan pada Inbound biji kakao PT. 

Anugerah Mulia Indobel pada bulan Januari 2017 adalah banyaknya 

jumlah kerusakan biji kakao pada jenis kerusakan F3 (Kadar biji kakao 

berjamur) dengan persentase 23.33 % sebanyak 119.55 kg. Tingginya 

kerusakan Inbound biji kakao ini menyebabkan kerugian material bagi 

perusahaan dan dapat mengakibatkan produk akhir mengalami 

penyimpangan. Hal ini merupakan masalah yang harus di prioritaskan 

untuk di perbaiki, dengan demikian PT. Anugerah Mulia Indobel dapat 

memfokuskan pada jenis kerusakan F3 (kadar biji kakao berjamur) 

yang masuk ke perusahaan. Hasil ini penelitian ini di dukung oleh 

penelitian yang dilakukan Nurmalasari (2015) yang menyatakan 

perbaikan bisa dilakukan dengan memfokuskan pada jenis kerusakan 
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yang terbesar atau yang paling dominan untuk menekan kerusakan 

produksi. 

c. Analisis Sebab Akibat/ Fishbone 

 Hasil analisis diagram sebab akibat/ fishbone terjadinya 

penyimpangan inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia Indobel pada 

Januarui 2017 berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 

saat penelitian dengan quality control dan production department PT. 

Anugerah Mulia Indobel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penyimpangan inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia Indobel pada 

bulan Januari 2017 sebagai berikut: 

1) Metode 

 Penyebab potensial yang terjadi pada penyimpangan inbound 

biji kakao akibat faktor metode adalah usia panen buah kakao yang 

belum layak panen dapat mempengaruhi ukuran biji kakao. Waktu 

panen yang ideal untuk buah kakao adalah 5,5 – 6 bulan agar biji 

kakao tersebut tidak mudah membusuk dan aroma biji kakao 

begitu awet dan kuat. 

2) Lingkungan 

 Penyebab potensial yang terjadi pada penyimpangan inbound 

biji kakao akibat faktor lingkungan adalah kondisi cuaca ketika 

curah hujan tinggi maka biji kakao kadar air biji kakao pada saat 

penjemuran bisa tinggi di karenakan kurangnya panas dari 
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matahari untuk menurunkan kadar air dalam biji kakao. Hal ini 

menyulitkan para petani untuk melakukan proses penjemuran biji 

kakao agar kadar airnya sesuai dengan standar yang ada. 

3) Penyimpanan/ Storage 

 Penyebab potensial yang terjadi pada penyimpangan inbound 

biji kakao akibat faktor penyimpanan/ storage pada saat menyipan 

biji kakao setelah dijemur dengan panas matahari. Penyimpanan 

biji kakao harus terjamin kelembapannya untuk mengindari 

berjamurnya biji kakao. Saat penyimpanan biji kakao dengan 

kelembapan yang tinggi akan menyebabkan berjamurya biji kakao 

dan tidak layak untuk di olah dan di jual. 

4) Manusia 

 Penyebab potensial yang terjadi pada penyimpangan inbound 

biji kakao akibat faktor manusia di karenakan supplier masih 

sering melakukan kecurangan yang mencampurkan benda asing/ 

kotoran yang bisa mempengaruhi berat pada proses penerimaan 

biji kakao, dan masih banyaknya biji kakao yang berjamur di 

campur kedalam biji kakao yang tidak berjamur. Hal ini akan 

menyulitkan quality control departement untuk melakukan sortir 

pada inbound biji kakao. 

 Berbagai faktor di atas yang menyebabkan tingginya 

penyimpangan inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia Indobel 
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faktor utamanya adalah faktor manusia, karena supplier yang 

berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar berani 

mancampurkan biji kakao berjamur dan benda asing/ kotoran 

dalam satu wadah dengan biji kakao yang tidak berjamur. 

Penyimpangan pada faktor ini bisa membuat perusahaan 

mendapatkan kerugian material. 

2. Proses Produksi 

a. Analisis Diagram Sebab Akibat/ Fishbone 

 Setelah melakukan wawancara dengan Quality Control 

Departement dan Production Departement PT. Anugerah Mulia 

Indobel. Berdasarkan hasil wawancara pada proses produksi diketahui 

ada beberapa faktor penyebab penyimpangan yang terjadi dalam 

proses produksi kerusakan Chocolate Monggo adalah faktor manusia, 

mesin, metode, dan bahan baku. Berikut penjelasan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyebab potensial yang terjadi dalam proses produksi 

kerusakan Chocolate Monggo: 

1) Metode 

 Penyebab potensial penyimpangan pada faktor metode 

dikarenakan perlakuan pada saat proses molding biasanya terjadi 

penyimpangan pada saat cokelat akan dipisah dari pencetaknya 

terlalu keras dan susah untuk dikeluarkan dari pencetak yang 
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sudah ada. Hal ini membuat cokelat yang mengeras harus di 

cairkan dan kembali ke proses mixer. 

2) Mesin 

 Penyebab potensial penyimpangan pada faktor mesin yaitu 

kondisi mesin press yang kurang bekerja dengan baik karena usia 

mesin yang sudah lama membuat mesin press tidak dapat 

mensortir biji kakao. Mesin press berguna untuk menghasillkan 

lemak cokelat yang menjadi salah satu bahan baku dalam 

pembuatan Chocolate Monggo ini dapat berpengaruh terhadap 

kualitas dat cita rasa cokelat. Jika lemak cokelat masih terdapat 

kotoran yang tidak tersortir dengan baik akan membuat permukaan 

cokelat kasar/ tidak mengkilap dan cokelat di anggap rusak. 

3) Bahan Baku 

 Penyebab potensial terjadinya penyimpangan dikarenakan 

faktor bahan baku yaitu salah satu bahan baku yang penting dalam 

pembuatan Chocolate Monggo yaitu lemak cokelat. Lemak cokelat 

merupakan bahan baku yang tinggi tingkat perhatiaannya karena 

jika lemak cokelat masih menyimpan kotoran akan menurunkan 

kualitas cokelat. Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam 

proses produksi Chocolate Monggo untuk menghasilkan cokelat 

yang berkualitas. 
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4) Manusia 

 Penyebab potensial terjadinya penyimpangan dikarenakan 

faktor manusia adalah karyawan bertugas untuk mengawasi 

proses-proses yang terjadi pada proses produksi mulai dari 

penyanggraian sampai ke proses molding/ pencetankan cokelat. 

Pengawasan harus dengan sangat hati-hati dan detail untuk melihat 

penyebab kemungkinan penurunan kualitas produksi Chocolate 

Monggo. 

 Berbagai faktor yang menyebabkan tingginya kerusakan produksi 

Chocolate Monggo, bahwa dari hasil wawancara dapat diketahui penyebab 

utam dalam kerusakan proses produksi Chocolate Monggo adalah faktor 

mesin. Kondisi mesin press yang sudah tua membuat kinerja mesin 

kurang maksimal dan menghasilkan lemak cokelat yang masih 

menyimpan kotoran. Sehingga membuat proses ini akan dilakukan 

berkali-kali untuk mendapatkan lemak cokelat yang bersih dari kotoran. 

3. Produk Akhir/ Packaging 

a. Hasil analisis quality control dengan peta kendali p (p chart) 

menggunakan PQM For Windows Versi 4. 

 Pengendalian kualitas secara statistik yang sudah dilakukan 

menghasilkan 18 titik dimana titik tersebut masing-masing terbagi 

menjadi 3 shift /hari. Jumlah kerusakan yang di dapatkan dari 

pengamatan pada tanggal 6 – 11 Febuari sebanyak 89 unit kerusakan 
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packaging Chocolate Monggo. Hasil analisis dengan PQM For 

Windows Versi 4 dapat di lihat semua titik yang ada berada dalam 

diantara batas kendali atas/ UCL dan batas kendali bawah/ LCL, hal 

ini menunjukan bahwa pengendalian kualitas packaging/ produk akhir 

PT. Anugerah Mulia Indobel masih berada didalam batas kendali 

perusahaan. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Heizer & Render (2015) dalam bukunya menyatakan ketika rata-rata 

sampel jatuh diantara batas kendali atas/ UCL dan batas kendali 

bawah/ LCL maka proses tersebut dikatakan berada dalam kendali. 

Jika tidak, maka proses itu berada di luar kendali atau tidak sesuai. 

b. Anlisis Diagram Pareto 

 Analisis yang dilakukan dengan diagram Pareto diketahhui hasil 

kerusakan yang paling dominan pada packaging Chocolate Monggo 

PT. Anugerah Mulia Indobel pada 6 – 11 Febuari adalah tingginya 

kerusakan kertas aluminium foil yang rusak atau tidak menutupi 

seluruh permukaan cokelat (Defect A) sebesar 33 unit dan jumlah 

persentase 37.08%,  dan kerusakan lipatan kertas pembungkus cokelat 

tidak sesuai pola atau rusak (Defect B) sebesar 29 unit dengan 

persentase 32.58%. Kerusakan ini menyebabkan kerugian bagi pihak 

perusahaan ketika membiarkan kerusakan terus terjadi dan harus 

mendapat prioritas utama untuk diperbaiki. PT. Anugerah Mulia 
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Indobel dapat memfokuskan kegiatan pengendalian kualitas 

packaging/ produk akhir dengan memprioritaskan kedua kerusakan 

tersebut. 

 Hasil penelitian berbedadengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Wulan Astriani, dkk (2015) yang menyatakan perbaikan dapat 

dilakukan dengan memfokuskan pada satu jenis defect terbesar yang 

paling dominan. Hal ini dikarenakan penyebab masalah kerusakan 

sejenis dan dapat di selesaikan dengan memfokuskan satu masalah 

terbesar. 

c. Analisis Diagram Sebab Akibat/ Fishbone 

 Hasil analisis diagram sebab akibat terjadinya penyimpangan pada 

packaging/ produk akhir Chocolate Monggo berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan dengan Quality Control Departement PT. 

Anugerah Mulia Indobel ada beberapa faktor penyebab kerusakan 

packaging, adapum beberapa faktor lain: 

1) Manusia 

 Keterampilan/ skill pada tenaga kerja sangat penting karena 

proses ini tidak menggunakan mesin melainkan tenaga kerja 

manusia untuk melakukan pengemasan produk. Pekerja yang 

belum terlatih akan membuat penyimpangan pada proses ini 

semakin meningkat. 
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2) Metode 

 Penyebab potensial faktor metode yaitu pelipatan kertas 

pembungkus cokelat tidak sesuai dengan pola yang sudah 

ditentukan perusahaan. Hal ini menyebabkan bentuk fisik dari 

kemasan tidak terlihat sesuai dengan standar perusahaan. 

3) Bahan Baku 

 Supplier menggurangi mutu kertas aluminium foil dapat 

menyebabkan tinggi penyimpangan yang terjadi. Supplier yang 

ingin mendapatkan keuntungan maksimal akan mengurangi mutu 

kertas yang mereka kirimkan ke perusahaan. 

4) Lingkungan 

 Penyebab potensial terjadinya penyimpangan packaging 

Chocolate Monggo pada faktor lingkung adalah penyimpanan 

yang kurang memadai akan meyebabkan kerusakan pada kertas 

pembungkus yang rentan terhadap kelembapan lingkungan,ckarena 

cokelat pada dasarnya harus disimpan dengan suhu dingin yang 

dominan lembab. 

 Berbagai faktor penyebab yang telah didapatkan dari hasil wawancara 

dengan Quality Control Departement penyebab utama permasalahan 

penyimpangan pada packaging Chocolate Monggo adalah faktor manusia 

yaitu tenaga kerja yang kurang terampil dalam pekerjaannya dapat 

membuat penyimpangan semakin tinggi, karena tenaga kerja yang kurang 
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terampil dan dapat diberi pelatihan agar lebih termapil dalam 

pekerjaannya. 

4. Tindakan Korektif Perusahaan 

 Berdasakan hasil wawancara dengan pihak PT. Anugerah Mulia 

Indobel adapun tindakan korektif yang dilakukan perusahaan untuk 

mencegah dan memperbaiki kerusakan yang terjadi adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan Baku 

1) Peningkatan pengawasan pada inbound biji kakao dalam proses 

sortasi. 

2) Tidak metolerir supplier yang berbuat curang. 

3) Pemakaiaan alat yang modern untuk mengukur kelembapan biji 

kakao. 

4) Mencari supplier baru yang berpotensi untuk bekerja sama dengan 

baik. 

5) Melakukan peninjauan langsung ke petani buah kakao dan siap 

untuk memberikan modal untuk bekerjasama dalam upaya 

pelestarian buah kakao. 

b. Proses Produksi 

1) Pembelian mesin press baru dan melakukan perawatan terhadap 

mesin lama yang masih bisa terpakai. 



60 
 

 

 
 

2) Meningkatkan pengawasan mutu proses produksi dengan standar 

internasional. 

3) Menjaga suhu ruang produksi agar tetap kondusif. 

4) Melakukan proses produksi dengan menjaga kebersihan ruang 

lingkup produksi agar tetap bersih. 

5) Apabila cokelat yang terlalu padat akan mudah pecah dan akan 

didaur ulang ke proses mixer sebelum kembali ke proses molding. 

c. Packaging/ Produk Akhir 

1) Memberikan pelatihan kembali kepada karyawan yang belum 

terampil dalam mengemas produk. 

2) Memperhatikan kualitas kertas pembungkus agar sesuai dengan 

spesifikasi yang sudah ditentukan perusahaan. 

3) Tidak akan bekerjasama dengan supplier yang melakukan 

kecurangan. 

4) Memperbaiki ruangan penyimpanan dan menjaga ruangan 

penyimpanan dari kelembapan. 


